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1. STRESZCZENIE 
 

Celem pracy jest przedstawienie wyników badań  nad fauną Trichoptera obszaru 

Borów Tucholskich (Północno-Zachodnia Polska), a w szczególności Parku Narodowe-

go „Bory Tucholskie” oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego. 

 Badania dotyczące fauny chruścików  były prowadzone w sierpniu 2004 r. oraz 

w czerwcu i sierpniu 2006 roku. Badaniami objęto 2 strumienie i 25 jezior (96 stano-

wisk). 

Zebrano 2050 osobników Trichoptera, należących do 39 gatunków, zaliczanych 

do 9 rodzin (63 taksony): Ecnomidae, Polycentropodidae, Psychomyidae, Hydropsychi-

dae, Phryganeidae, Goeridae, Limnephilidae, Molannidae i Leptoceridae (Tab. 1). 

Analiza struktury dominacji wykazała, że Limnephilus nigriceps (235 osobni-

ków, Di 18,99 %) i Triaenodes bicolor (112 – Di 9,05 %) dominują w jeziorach lobe-

liowych, Mystacides longicornis (124 – Di 15,5 %) w innych jeziorach. W Strudze 

Siedmiu Jezior Hydropsyche angustipennis stanowiła 55,69 % wszystkich osobników. 

Analizowano również podobieństwa faunistyvzne między jeziorami, z których 

pobierano próby oraz wspłwystepowanie między Trichoptera. Na tej podstawie wyod-

rębniono trzy grupy chruścików związane z: wodami płynącymi, zbiornikami śródle-

śnymi, jeziorami. W analizie współwystępowań wyodrębniły się dwa zgrupowania. 

Pierwsze dotyczy jezior lobeliowych, drugie zaś obiektów Siedmiu Jezior. 

W faunie badanych obszarów chronionych stwierdzono obecność gatunków rzad-

kie dla fauny Polski: Ylodes conspersus, Oecetis testacea, Oecetis lacustris. 

Badania były prowadzone jedynie w sezonie letnim i powinny być uzupełnione o 

wiosenny i jesienny okres. Najprawdopodobniej doprowadzi to do wykazania obecności 

kolejnych gatunków dla tego obszaru. 

Wyniki niniejszych badń posłuża do lepszego poznania zasad siedliskowego roz-

mieszczenia chruścików w jeziorach lobeliowych a w dalszej perspektywie pomocne 

będą w opracowaniu metody monitoringu jezior w oparciu o makrobentos (w szczegól-

ności chruściki). 
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1. SUMMARY 
 

CADDISFLIES (TRICHOPTERA) OF BORY TUCHOLSKIE 

Elżbieta Brulińska 

This master’s thesis was written under the supervision of Prof. dr hab. Stanisław Czachorowski 
Department of Ecology and Environmental Protection, Major: Biology, Faculty of Biology University of 
Warmia and Mazury in Olsztyn. 

 

The paper is aimed to present results of investigations of Trichoptera’s fauna of 

Bory Tucholskie area (North -Western Poland), especially two protected areas: Nationa 

Park “Bory Tucholskie” and Zaborski Landscape Park..  

The research was carried out in August 2004 and June and August 2006. The re-

search was conducted on 2 streams and 25 lakes (96 stands). 

It has been racked 2050 Trichoptera’s specimens up, belonging to 39 species (63 

different taxa), ranking to 9 families: Ecnomidae, Polycentropodidae, Psychomyidae, 

Hydropsychidae, Phryganeidae, Goeridae, Limnephilidae, Molannidae i Leptoceridae 

(Tab. 1). 

Analysis of the species domination has shown that Limnephilus nigriceps (235 - 

Di 18,99 %) and Triaenodes bicolor (112 – Di 9,05 %) are dominating in lobelian lakes, 

Mystacides longicornis (124 – Di 15,5 %) in other lakes. In Struga Siedmiu Jezior Hy-

dropsyche angustipennis attain 55,69 % of all specimens number. 

Co-occurence between different species of Trichoptera and similarities between 

different lakes where samples were taken, have been compared. 

There have distinguished three groups off caddisflies connected to: running wa-

ter, forest’s water bodies and lakes. Based on faunistic similarities between objects, 

lakes have separated in two formations. The first one were lobelian lakes and the other 

(non lobelian) lakes of Struga Siedmiu Jezior River. 

The investigations have indicate in Bory Tucholskie area rare species for Polish 

fauna of cadiesflies: Ylodes conspersus, Oecetis testacea, Oecetis lacustris. 

 This studies have included only summer’s period and should be completed by 

spring and autumn seasons. Most probably that would provide next species for that re-

gion. 
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2. WSTĘP 
 

Ludzie założyli, że będą chronić przyrodę a raczej to co po niej pozostawili w 

wyniku własnej wielowiekowej ekspansji. Problem polega na tym, że żeby „chronić”, 

należy wiedzieć co chronić, żeby z kolei zdecydować jakie metody i środki ochrony 

zastosować. Temu właśnie, czyli rozpoznaniu stanu biologicznych zasobów, służy in-

wentaryzacja przyrodnicza.  

Świat roślin oraz kręgowców zdaje się być dobrze poznany. Związane jest to za-

równo z łatwością ich obserwacji jak i dużą ilością specjalistów w stosunku do liczby 

gatunków. Znacznie słabiej rozpoznany jest natomiast świat bezkręgowców, a wśród 

tego również owadów, które stanowią najliczniejszą grupę wśród zwierząt. Niegdyś 

sądzono, że istnieje około trzy miliony gatunków zwierząt, ale w wyniku badań prowa-

dzonych w lasach tropikalnych, szacunkowa liczba wzrosła do 20–30 milionów i to 

głównie przez odkryte tam nowe gatunki owadów. Jeśli założenia dotyczące ilości ga-

tunków zwierząt zostaną potwierdzone, znaczyć to będzie, że żyjemy w świecie owa-

dów, stanowiących ponad 90 % ogółu zwierząt. 

Chruściki (Trichoptera) są jednym z liczniejszych rzędów owadów (Insecta) o 

trybie życia wodno-lądowym. Większość spośród szacowanej liczby około 50 tysięcy 

(SCHMID 1984) gatunków występuje w tropikalnych regionach południowo–zachodniej 

Azji (CZACHOROWSKI 2004). Spośród tej liczby do tej pory opisano zaledwie 11 185 

gatunków (w tym 642 kopalne) (MORSE 1999 za CZACHOROWSKIM 2004), spośród któ-

rych w Europie udokumentowano ponad 900, a w Polsce 288 gatunków (CZACHOROW-

SKI & PIETRZAK 2003). Mimo wieloletnich badań ciągle są odkrywane nowe gatunki dla 

fauny Polski i można spodziewać się kolejnych (SERAFIN 2003). 

Trichoptera przechodzą przeobrażenie zupełne (Holometabolia), czyli w onto-

genezie (rozwoju osobniczym) przechodzą przez etapy jaja, stadiów larwalnych (naj-

częściej 5), poczwarki i postaci doskonałej (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003). Cykl 

życiowy trwa u nich zazwyczaj jeden rok (CZACHOROWSKI 1998). 

Postacie dorosłe (imago) zwane również doskonałymi, posiadają dwie pary 

skrzydeł pokrytych włoskami, stąd ich nazwa „włoskoskrzydłe”. Imagines żyją na lą-

dzie i prowadzą głównie nocny tryb życia w dzień zaś odpoczywając wśród roślinności 

nadwodnej. Gatunki klimatu umiarkowanego najczęściej ubarwione są szaro, czarno lub 

brązowo, jednolicie bądź z określonym rysunkiem, czy plamkami. Wielkość ich ciała 
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waha się w granicach od 2 do 30 mm, natomiast rozpiętość ich skrzydeł osiąga do 60 

mm. Posiadają nitkowate, długie, członowane czułki. Ich oczy są duże i dobrze rozwi-

nięte o budowie złożonej, często z 1 do 3-ch par przyoczek. Aparat gębowy jest typu 

liżącego o silnie zredukowanych szczękach (brak szczęk górnych, szczęki dolne zro-

śnięte z wargą dolną). Na goleniach odnóży znajdują się ruchome ostrogi, których licz-

ba waha się między 1 i 4 na poszczególnych odnóżach w zależności od gatunku. Imagi-

nes żyją w środowisku lądowym krótko, od kilku dni do kilku tygodni. Tylko gatunki 

przechodzące diapauzę imaginalną mogą żyć dłużej (SZCZĘSNY 2002). 

Jesienią samice składają jaja, pojedynczo lub w pakietach (w galaretowatej 

osłonce), nad powierzchnią wody: na roślinach, kamieniach, gałęziach, bądź też bezpo-

średnio do wody. Rozwój jaja (zawsze bez diapauzy) trwa 2 do 4 tygodni (CZACHO-

ROWSKI & PIETRZAK 2003).  

Larwy chruścików żyją w wodzie i mają gąsienicowaty pokrój ciała. Osiągają do 

kilku centymetrów długości. Mają trzy pary odnóży tułowiowych, skrzela zewnętrzne. 

Znaczna większość gatunków buduje w tym stadium domki. Na wardze dolnej znajdują 

się ujścia gruczołów przędnych, których wydzielina służy między innymi do budowy 

domków, do których wykorzystują różnorodny materiał: fragmenty liści, drobne mu-

szelki, kamyki, ziarna piasku. Posiadają one również zdolność tworzenia sieci łownych, 

czy budowy norek. Wytrzymałość nici chruścików jest 1,5 raza silniejsza od stali, jej 

siła napięcia dochodzi do 5,7 · 109 N/m2, co porównywalne jest z siłą nici pająków, oko-

ło 2 razy trwalszych od stali. Jest to jednak jeden ze słabszych naturalnych jedwabnych 

przędów (MICHALAK i in.2005). 

Poczwarka reprezentuje typ „pupa libera”, czyli jest to poczwarka wolna, u któ-

rej można bez problemu rozróżnić czułki, odnóża, skrzydła, narządy gębowe i oczy. 

Przepoczwarzenie zachodzi najczęściej w środowisku wodnym, w domku ostatniego 

stadium larwalnego lub w kokonie. Poczwarka wypływa z wody i przechodzi ostatnią 

wylinkę (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003). 

 Jeziora to naturalne, trwale istniejące (najczęściej przez tysiąclecia), o stosun-

kowo wolnej wymianie wody, nie mające „szerszego” połączenia z morzem zbiorniki 

wodne. Ich wielkość waha się od 1ha do setek tysięcy km2, zaś ich głębokość mieści się 

w granicach od około 1m do ponad 1500m (KAJAK 2001). 

 Jeziora, ze względu na ich pochodzenie, można podzielić na: polodowcowe, 

wulkaniczne, krasowe, tektoniczne, przymorskie, rzeczne, deltowe, eoliczne, organoge-

niczne (KAJAK 2001). Geneza misy jeziornej zasadniczo wpływa na parametry fizyczne 
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jeziora (CHOIŃSKI 1995 za SZMEJA 2002) a także pośrednio na jego skład chemiczny 

(WETZEL 1983 za SZMEJA 2002), co z kolei w dużej mierze warunkuje jego bioróżno-

rodność (SZMEJA 2002). 

Jeziora lobeliowe zawdzięczają swą nazwę roślinie Lobelia dortmanna, należą-

cej do roślin kwiatowych i jest rośliną wieloletnią. Pochodzi z epoki przedlodowcowej 

jest więc klasyfikowana jako relikt borealno-atlantycki (jej wiek określa się na 10-15 

tys. lat).  Jest bardzo wrażliwa na wszelkie zmiany odczynu wody. Potrzebuje pH od 

obojętnego do kwaśnego, bo tylko określona kwasowość wody umożliwia jej pobieranie 

dwutlenku węgla niezbędnego do procesu fotosyntezy. Toleruje tylko wody ubogie w 

biogeny, fosfor i azot. 

Zasięg geograficzny jezior lobeliowych obejmuje Islandię, obszary nadbałtyckie, 

wyspy brytyjskie, północne obszary Ameryki Północnej, Nową Zelandię, Alpy, Pirene-

je, góry Szkocji i Masyw Centralny. W  Unii Europejskiej występują one jedynie na 

terenie 9 krajów: Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Danii, północnych Niemiec, 

Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii. Są one rozmieszczone głównie w strefie ostatniego 

zlodowacenia, wyjątek stanowią jeziora górskie i wulkaniczne (SZMEJA i in. 2000). 

Jeziora lobeliowe to miękkowodne jeziora o charakterze oligotroficznym, mezo-

troficznym a także wczesne stadia rozwoju jezior dystroficznych, najczęściej zagłębione 

w bezwapiennych piaskach aluwialnych, względnie na podkładach glin piaszczystych 

lub bezwapiennych iłów. Dla tego typu jezior charakterystyczna jest wręcz kryształowo 

czysta, przejrzysta woda (nawet do kilkunastu metrów głębokości) z piaszczystym i 

łagodnym litoralem. Najczęściej jeziora te występują wśród borów sosnowych, dąbrów 

i kwaśnych buczyn. Jeziora lobeliowe graniczą często z torfowiskami mszarnymi z kla-

sy Oxycocco-Sphagnetea, z reguły zarastającymi mocno wypłacone części tych jezior1. 

W jeziorach lobeliowych, wśród roślinności charakterystycznej dla tego typu je-

zior (izoetydy oraz zespół Isoeto-Lobelietum s. lato.), najpłycej występują lobelia je-

ziorna (Lobelia dortmanna L.) i brzeżyca jednokwiatowa (Litorella uniflora L.), zaś 

nieco głębiej poryblin jeziorny (Isoёtes lacustris L.) i wywłócznik skrętoległy (My-

riophyllum alterniflorum DC.), choć ten ostatni występuje także w innych rodzajach 

jezior (DĄMBSKA 1965 za SZMEJA i in. 2000). Aby jezioro zaliczyć do lobeliowych, wy-

starczające jest występowanie jednego spośród gatunków wskaźnikowych (wymienio-

nych powyżej). Dno niemal wyścielają łąki mszyste i ramieniowe. W tych, zazwyczaj 

                                                 
1 http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik/Tom_2_Wody_slodkie_i_torfowiska/3110_Jeziora_lobeliowe.pdf 
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słabo zmineralizowanych wodach, zbiorowiska denne tworzone są głównie przez kry-

niczniki (Nitella sp.). 

Strefa ekotonu najczęściej posiada charakter torfowiskowy. Występują tu mię-

dzy innymi: torfowce (Sphagnum sp.), rosiczki: okrągłolistna (Drosera rotundifolia), 

długolistna (Drosera anglica) i pośrednia (Drosera intermedia), przygiełka biała 

(Rhynchospora alba), turzyca bagienna (Carex limosa) oraz widłaczek torfowy (Lyco-

podiella inundata). 

Jeziora lobeliowe są bardzo podatne na eutrofizację, która może być spowodo-

wana spływami z pól uprawnych czy zrębami lasów w ich sąsiedztwie. Wówczas, w 

wyniku napływu biogenów następuje ich degradacja. 

 Pierwsze informacje o chruścikach (Trichoptera) północnej części Polski poja-

wiły się w roku 1909 (ULMER 1909), zaś pierwszy spis odnosił się do Prus wschodnich 

w 1913 roku (ULMER 1913). 

Pomorze należy do raczej słabo rozpoznanych po kątem chruścików obszarów w 

Polsce. Dane z końca XIX wieku są raczej ogólne i fragmentaryczne, bez opisu stano-

wisk lub jedynie z pojedynczych stanowisk, względnie znajdują się w przeglądach sys-

tematycznych i zoologicznych. Do II wojny światowej sytuacja jest podobna i dotyczy 

głównie obszarów okolic Gdańska i Szczecina (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2002). 

Pierwsze pełne opracowanie fauny Trichoptera to praca Tomaszewskiego (1965), w 

której wymienia 96 gatunków na Pomorzu oraz 34 na Pobrzeżu Bałtyckim. Kolejne, nie 

notowane dotąd gatunki dla Pomorza a konkretnie, okolic Kartuz podaje W. RIEDEL 

(1972). Do schyłku lat osiemdziesiątych dane są raczej znowu wyrywkowe. Nowe 9 

gatunków dla Pomorza wymienionych jest w opracowaniu CZACHOROWSKIEGO (1989). 

Kolejne dane dotyczące trichopterofauny jeziornej, drobnozbiornikowej, źródliskowej 

oraz rzek i strumieni  pojawiały się w kolejnych latach. W roku 2002 pojawiła się praca 

CZACHOROWSKIEGO i PIETRZAKA (Chruściki Trichoptera Pomorza – stan poznania 

rozmieszczenia regionalnego), podsumowująca stan wiedzy o Trichoptera Pomorza. 

Badania dotyczące Trichoptara Borów Tucholskich są dotychczas tylko szcząt-

kowe. W ostatnich latach wiedza na temat Trichoptera omawianego terenu nieco się zwiększy-

ła, dzięki badaniom prowadzonym w Tucholskim Parku Krajobrazowym (KLUKOWSKA & 

TOŃCZYK 2002) oraz na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie (CZACHOROWSKI & 

PAKULNICKA 2006, PAKULNICKA i in. 2006). 

Do roku 1988 całkowicie brak było badań dotyczących jezior lobeliowych za-

równo w Polsce jak i w Europie. W latach 1988 – 1992 przeprowadzono badania na 8 
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jeziorach lobeliowych w Polsce: Krzemno, Kaleńskie, Cechyńskie Wielkie, Łąkie, Po-

mysko, Modre (Łupalickie), Cechyńskie Małe, Głęboczko w okolicach Bytowa oraz 

Czaplicka. Zebrano wówczas 2795 osobników należących do 48 gatunków. Na podsta-

wie dendrytu współwystępowań wyodrębniono wówczas 13 zgrupowań: jedno o 

wskaźniku 100 %, dziewięć-30 % oraz w grupie powyżej 20 % wyodrębniły się dodat-

kowe trzy zgrupowania (CZACHOROWSKI 1994). 

 Celem ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk na terenach objętych ochroną 

prawną jest: 

 zapewnienie ciągłości występowania rodzimych gatunków zwierząt; 

 zapewnienie warunków do wzrostu liczebności populacji gatunków rzadkich i za-

grożonych wyginięciem; 

 przywrócenie gatunków zwierząt, które na terenie Parku wyginęły w wyniku dzia-

łalności człowieka. 

Wciąż postępująca degradacja środowiska wodnego nasila potrzebę jego ochro-

ny. Czynną ochronę wód powierzchniowych należy połączyć z monitoringiem wód za-

równo fizyczno-chemicznym jak i biologicznym (CZERNIAWSKA-KUSZA 1999). Metody 

biologiczne, w odróżnieniu od chemicznych, dają bezpośredni obraz wpływu zanie-

czyszczeń na organizmy żywe oraz ekologicznego stanu środowiska (CHYLA 1998). 

Spośród około100 różnych biologicznych metod oceny jakości wód 2/3 opierają się o 

analizę makrobezkręgowców bentosu (DE PAUW & HAWKES 1993 za CZERNIAWSKA-

KUSZA 1999). 

Stan poznania chruścików na obszarach chronionych w Polsce jest wciąż nie-

kompletny. Do roku 2002 informacje na ten temat odnaleziono dla 17 parków narodo-

wych – 80 % spośród istniejących parków, 6 parkach krajobrazowych – 5 % oraz 6 re-

zerwatach - 0,5 % (CZACHOROWSKI & MAJEWSKI 2003). Dane dotyczące parków krajo-

brazowych powiększają się w kolejnych latach i w 2004 roku dotyczą już 8 parków 

(SERAFIN & CZACHOROWSKI 2004), stanowiących jednak zaledwie około 7 % ich cał-

kowitej liczby. Nie tylko niewielka część terenów chronionych została opisana pod ką-

tem trichopterofauny, ale również dane dotyczące tych obszarów nie zawsze są kom-

pletne, a czasem dotyczą wyłącznie wybranych biotopów. Ponadto występuje duże 

prawdopodobieństwo na odnalezienie nowych, dla terenów chronionych, gatunków 

(także gatunków z czerwonej listy) w dotychczas nieziwentaryzowanych parkach krajo-

brazowych (SERAFIN & CZACHOROWSKI 2004). 
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Mimo dominacji terenów leśnych w obszarze Borów Tucholskich, zasadniczą 

wartość przyrodniczą i krajobrazową stanowią tu biotopy wodne i bagienne (SZMEJA 

2002). Mimo ich niewątpliwych walorów, wciąż niewiele wiadomo o entomofaunie 

tych terenów, a zupełnie brak jest danych dotyczących Trichoptera. 

Chruściki nie są poznane równomiernie w skali całego kraju, co wiąże się z nie-

pełnym obrazem ich rozmieszczenia regionalnego i siedliskowego. W rezultacie nie 

można w pełni śledzić zmian zachodzących w strukturze gatunkowej (np. pod wpływem 

działalności człowieka) czy wskazać na gatunki narażone na wyginięcie lub stwierdzić, 

czy stosowane formy ochrony (o ile są na tym terenie albo obiekcie zastosowane) są 

skuteczne (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2002). 

Wynika z powyższych, że istnieje silna potrzeba zinwentaryzowania gatunków 

zwierząt a w tym również gatunków Trichoptera, występujących na terenach chronio-

nych i ich stały monitoring. 

Opisywany w niniejszej pracy obszar Borów Tucholskich obejmuje zarówno te-

reny Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wraz z jego otuliną oraz Zaborskiego Parku 

Krajobrazowego. Na temat fauny chruścików na tym terenie choć jest on bardzo cenny 

przyrodniczo, wiemy niewiele. 

Przyroda PNBT nie została zadowalająco dokładnie opisana i pod tym wzglę-

dem nie odbiega od innych obszarów Borów Tucholskich (TOBOLSKI & KOCHANOWSKI 

2002). 

Jakkolwiek chruściki jezior Polski są stosunkowo dobrze poznaną grupą owa-

dów wodnych (CZACHOROWSKI & MAJEWSKI 2003), jednak niewiele wciąż wiadomo 

odnośnie tego rzędu w jeziorach lobeliowych (CZACHOROWSKI & PAKULNICKA 2006). 

 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań  nad chruścikami (Tri-

choptera) obszarów chronionych „Borów Tucholskich” (Parku Narodowego „Bory Tu-

cholskie” oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego) ze szczególnym uwzględnieniem 

jezior lobeliowych tego terenu. Niniejsza praca jest fragmentem szerszych badań nad 

chruścikami jezior lobeliowych oraz wykorzystaniem larw Trichoptera w monitoringu 

jezior Polski. 
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3. MATERIAŁ I METODY 
 

3.1 TEREN BADAŃ 
 

Nazwa „Bory Tucholskie” nie jest jednoznacznie zdefiniowanym terenem o za-

mkniętych granicach. Wśród autorów piszących o Borach Tucholskich (BT) panują 

rozbieżne opinie. Przyjmowana powierzchnia waha się od 1170 km2 do 5000 km2 (KO-

WALEWSKI 2002). 

Obszar opisywanych w niniejszej pracy „Borów Tucholskich” obejmuje Zabor-

ski Park Krajobrazowy (ZPK) oraz położony w jego granicach Park Narodowy „Bory 

Tucholskie” (PNBT) wraz z jego otuliną, znajdując się na ternie gmin Brusy i Chojnice 

na Pojezierzu Kaszubskim, będącym fragmentem Pojezierza Pomorskiego. Cały ten 

teren należy do dorzecza rzeki Brdy, stanowiącej lewy dopływ Wisły. Jest to jednak 

zaledwie fragment kompleksu leśnego Borów Tucholskich. 

Nazwa tego terenu odzwierciedla dominujący tu charakter siedlisk leśnych, czyli 

siedlisk borowych (najmniej żyzne), stanowiących na tym terenie około 90 %, podczas 

gdy w skali całego kraju wynoszą one około 60 % powierzchni leśnej (GRZYWACZ 

2000). Drzewostany tworzone są głównie przez monokultury, wśród których bez-

sprzecznie króluje sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) stanowiąc ponad 93 % ogółu 

drzew tego obszaru. 

Warunki klimatyczne obszaru, w głównym stopniu, kształtowane są przez masy 

powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, oddziałujące na siebie wza-

jemnie oraz będące pod wpływem powietrza zwrotnikowego i arktycznego (CHMARA 

2002). 

W związku z usytuowaniem obszaru w zwartym kompleksie leśnym, jakim są 

Bory Tucholskie, charakteryzuje się on specyficznym klimatem w stosunku do otacza-

jących go terenów (chłodniejsze warunki latem i wyższa temperatura zimą).  

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi +7,1oC, lipiec jest najcieplejszym 

miesiącem (+16,7oC), a styczeń – najzimniejszym (-2,6oC), wilgotność powietrza prze-

kracza 80 % (z maksimum w listopadzie i grudniu, zaś minimum w czerwcu i maju). 

Roczna suma opadów wynosi 577 mm (najwyższe opady są w lipcu, najniższe w lutym) 

(SZMEJA 2002). 
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Na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego dominują gleby będące pozo-

stałością polodowcową, utworzone z materiałów piaszczysto-żwirowych. Najbardziej 

rozpowszechnione są tu gleby z rzędu bielicoziemnych (wśród nich – gleby bielicowe, 

stanowiące 58 %) oraz gleby rdzawe (24 %). W mniejszym stopniu na tym terenie wy-

stępują gleby: gruntowo-glejowe (2,4 %), brunatnoziemne (1,3 %), czy gleby torfowe 

należące do rzędu bagiennych (1,1 %) (CHMARA 2002). 

Najpowszechniejsze na tym terenie gleby bielicoziemne, wykształcające się na 

sandrowych piaskach, są najczęściej siedliskiem ubogich borów sosnowych, z borówką 

brusznicą (Vaccinium vitis - ideae), wrzosem (Calluna vulgaris), turzycą wrzosowisko-

wą (Carex eriocetorum) i widłakiem goździstym (Lycopodium clavatum) stanowiącymi 

runo. Najczęściej występującymi mchami są tu: Polytrichum juniperum, Dicranum sco-

parium, Entodon schreberi (BOIŃSKI 1998 za CHMARA 2002). 

Opisywany teren niemal w całości stanowi krajobraz sandrowy, powstały w wy-

niku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, zróżnicowany przez: liczne wzniesienia, 

systemy rynien polodowcowych, doliny rzeczne, wytopiska oraz wydmy i pagórki 

eoliczne. 

Charakterystycznym elementem krajobrazu sandrowego są rynny polodowcowe 

o przebiegu południkowym oraz, choć rzadziej, równoleżnikowym. Zbocza rynny naj-

częściej mają wysokość około 15-20 m, zaś nachylenie ich dochodzi nawet do 30-40 % 

(CHMARA 2002). Jedną z większych rynien subglacjalnych, nie tylko w rejonie Borów 

Tucholskich, ale również na całym niżu, jest Rynna Jeziora Charzykowskiego (jeziora: 

Charzykowskie, Karsińskie, Długie, Witoczno), przebiegająca wzdłuż zachodniej grani-

cy PNBT, o długości prawie 18 km i szerokości miejscami dochodzącej do 2,5 km. Ko-

lejna, bardzo długa rynna na tym terenie obejmuje jeziora: Duże i Małe Głuche, Szcze-

czonek, Zmarłe, Nawionek, Gardliczno Duże i Małe, Płęsno, Małołąckie, Dybrzk, Ko-

sobudno, Trzemeszno. Jeziora rynnowe są najczęściej głębokie i charakteryzują się 

niewielką szerokością, np. jezioro Duże Głuche, Płęsno, Nawionek (DYSARZ 2000). 

Stosunkowo liczne wytopiska, powstałe w skutek wytopienia się brył martwego 

lodu, o kształcie lejków, kotłów i innych obniżeń często o nieregularnych kształtach, na 

tym terenie w znacznej części zachowały się jako jeziora. Charakterystyczna dla tego 

typu jezior jest niewielka głębokość i silnie zaznaczona linia brzegowa - jezioro Parzyn, 

Kruszyńskie, Somińskie (CHMARA 2002). 

W granicach  Zaborskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 35 jezior w gmi-

nie Brusy oraz 13 na terenie gminy Chojnice o łącznej powierzchni 4319,27 ha, co sta-
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nowi 4,14 % powierzchni jezior Pojezierza Pomorskiego. Niektóre jeziora opisywanego 

parku położone są w otulinie Parku Narodowego Bory Tucholskie: Charzykowskie, 

Długie, Karsińskie, Duże Łowne, Małe Łowne, Duże Głuche, Małe Głuche, Welsyk, 

Łąckie, Małołackie, Dybrzk, Żabionek, Sosnówek, Długie, Moczadło, Niedźwiedź i 

Wegner. 

Wody powierzchniowe Parku Narodowego „Bory Tuchoskie” zajmują obszar 

530,06 ha (około 11 % powierzchni parku) i reprezentują wszystkie formy troficzne. 

Znajduje się tu 21 jezior o różnej wielkości: od kilku do przeszło 200 ha (największe 

jest Jezioro Ostrowite - 280,7 ha) i różnej głębokości (najgłębsze jest Jezioro Ostrowite 

– 43 m). Osiem jezior łączy się ze sobą tworząc kompleks o nazwie Struga Siedmiu 

Jezior (obejmujący około 435 ha). Cztery jeziora Parku Narodowego „Bory Tuchol-

skie”: Wielkie i Małe Gacno, Nierybno oraz Głuche reprezentują jeziora lobeliowe. 

 

3.2 OPIS STANOWISK 
 

3.2.1 JEZIORA LOBELIOWE 

 
JEZIORO NIERYBNO 

Długość jeziora, przebiegająca w kierunku północno-południowym wynosi 

920m, zaś jego szerokość 160 m. Jezioro zajmuje 9 ha powierzchni. Maksymalna głę-

bokość wynosi 5 m. 

Dno jeziora pokryte jest warstwą mułu w kolorze czarno-zielonym o miąższości do 4m. 

Przejrzystość wody wynosi 5 m (pionowa z powierzchni). Średni procent nasycenia 

wody tlenem wynosi 1 m pod powierzchnią 8,8 mg/l, a 1m nad dnem 8,9 mg/l. Woda 

ma odczyn kwaśny (pH wynosi około 6). 

Niezbyt wysokie brzegi jeziora otoczone są przez wydmy porośnięte suchym bo-

rem chrobotkowym oraz borem wrzosowiskowym. W celu zachowania naturalnych 

procesów rozwojowych w jeziorze lobeliowym i jego zlewni bezpośredniej, ochroną 

objęte jest: jezioro 10,36 ha, okoliczne bagna 0,78 ha, lasy 7,93 ha. 

Brzeg wschodni – dno piaszczyste, twarde, zbiorowisko lobelii jeziornej (Lobe-

lia dortmanna), przechodzące w trzcinę pospolitą (Phragmites australis); potem po-

nownie lobelia, dno staje się grząskie na fragmencie kilku metrów, a potem ponownie 

twardsze w rozproszonej turzycy nitkowatej (Carex lasiocarpa), stromo. 
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Brzeg południowo-wschodni – Sphagnum, czermień błotna, sit rozpierzchły, 

grząskie dno, dalej turzyce i dno twardnieje. 

Brzeg południowo-zachodni – zbiorowisko turzycy nitkowatej (Carex lasiocar-

pa), dno stabilne, woda brunatna, torfowce (Sphagnum sp.) porastające pło, sporadycz-

nie manna (Glyceria sp.). Jezioro objęte było badaniami tylko w 2006 roku. 

Stanowisko 1 

Usytuowane na zachodnim brzegu jeziora o charakterze torfowym, pło występu-

je na fragmencie brzegu, w wodzie trzcina, turzyca, sit rozpierzchły. Dno grząskie, ku 

północy zwarte turzycowisko, bobrek trójlistkowy w strefie elodeidowej między turzycą 

nitkowatą a sitem. Próby pobierane wśród opisanej roślinności. 

Stanowisko 2 

Znajduje się między dwoma pasmami trzciny pospolitej (Phragmites australis), 

niedaleko tabliczki informacyjnej. Próby pobierane w trzcinie. 

Stanowisko 3 

Oddalone od poprzedniego miejsca o 50 m. Pło sfagnowe z bobrkiem trójlistko-

wym (Menyanthes trifoliata). Próby pobierane w ple. 

Stanowisko 4 

Brzeg porasta pło sfagnowe z bobrkiem trójlistkowym (Menyanthes trifoliata). 

Próby pobierane były w ple. 

Stanowisko 5 

Charakter stanowiska podobny do poprzednich, występuje trzcina pospolita 

(Phragmites australis) i uginające się pło z  bobrkiem trójlistkowym (Menyanthes trifo-

liata). Próby pobrane zostały w trzcinie i ple. 

Stanowisko 6 

Strefa ekotonowa, o stromym brzegu, występuje pło sfagnowe (wysuszone) i tu-

rzyca nitkowata (Carex lasiocarpa). Próby pobrane zostały w turzycy i ple. 

Stanowisko 7 

Brzeg stromy gęsto porośnięty turzycą, która rozprasza się wraz z głębokością. 

Próby pobierane były w turzycy na różnych głębokościach. 

Stanowisko 8 

Na brzegu uginające się pło. Próba pobrana w ple, na głębokości do 10 cm. 

Stanowisko 9 

Dno twarde, brzeg porośnięty turzycą, w wodzie brak roślin. Próby pobierane w 

ekotonie. 
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JEZIORO GŁUCHE 

Jest najmniejszym badanym jeziorem (3,47 ha) i jednocześnie stosunkowo głę-

bokim (8 m). Jego długość wynosi około 300 m, szerokość 160 m. Dno jeziora wyściela 

ciemnoszary muł o miąższości około 3 m. Jezioro Głuche charakteryzuje bardzo duża 

przejrzystość wody z powierzchni i wynosi nawet do 8 m. 

Średni procent nasycenia wody tlenem 1m pod powierzchnią wody i 1 m nad 

dnem wynosi 8,2 mg/l, zaś pH wynosi 4,5-5 świadcząc o kwaśnym odczynie wody.  

Jest jeziorem lobeliowym z typową dla tego typu jezior florą: Lobelia dortman-

na, Isoёtes lacustris, Sphagnum denticulatum (PAKULNICKA i in. 2006). 

Brzeg północny o dnie mulistym i brunatnej wodzie. Na ¾ linii brzegowej wy-

stępuje tu luźne skupienie pałki wąskolistnej (Typha angustifolia), otoczonej sitem roz-

pierzchłym (Juncus effusus) i turzycą nitkowatą (Carex lasiocarpa), głębiej zaś znajdują 

się grzybienie białe (Nymphaea alba). Jezioro objęte było badaniami tylko w 2006 roku. 

Stanowisko 1 

Przy zejściu z przesieki, koło tabliczki „Obszar ochrony ścisłej”, na brzegu za-

chodnim, znajduje się stanowisko na brzegu porośnięte płem torfowym, natomiast ku 

wodzie sitem rozpierzchłym (Juncus effusus) oraz głębiej grzybieniami białymi (Nym-

phaea alba). Jest tu stosunkowo wysoko (10 cm), dno zaś jest lekko zatorfione. Próby 

pobierano między płem i lustrem wody oraz między sitem i grzybieniami białymi (oko-

ło 45 cm), poziom wody był obniżony. 

Stanowisko 2 

Próba w turzycy nitkowatej rosnącej wraz z rozproszonym sitem rozpierzchłym, 

na głębokości do 30 cm. 

Stanowisko 3 

Rozproszona lobelia rośnie tu na piaszczystym dnie w otoczeniu situ rozpierz-

chłego.  Próby pobierane wśród opisanej roślinności. 

Stanowisko 4 

Południowy brzeg jeziora porośnięty jest głównie sitem rozpierzchłym (Juncus 

effusus) i rozproszoną turzycą nitkowatą (Carex lasiocarpa). Próby pobierane pomiędzy 

kępami situ rozpierzchłego. 
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Stanowisko 5 

Nieznacznie oddalone od poprzedniego stanowiska, roślinność układa się po-

dobnie, dochodzi jednak pałka wąskolistna (Typha angustifolia). Próby pobierane mię-

dzy pałką a sitem. 

Stanowisko 6 - sierpień 

Usytuowane na brzegu wschodnim. Występuje tu lobelia jeziorna (Lobelia 

dortmanna), ponikło błotne (Eleocharis palustris). Próby pobierane wśród opisanej ro-

ślinności. 

 

JEZIORO MAŁE ŁOWNE 

Znajduje się na terenie otuliny Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, stano-

wiąc fragment rezerwatu o powierzchni 37,83 ha obejmującego jezioro, bagno oraz 

fragment lasu i będącego siedliskiem cennych zbiorowisk turzycowo – mszarnych. Jest 

to jezioro o wodzie oligohumusowej, wraz z roślinnością charakterystyczną dla zbiorni-

ka wodnego we wczesnym stadium zarastania płem mszarnym (WYSOCKA 2002). Po-

wierzchnia zlewni bezpośredniej wynosi 30,1 ha (CHMARA 2002). 

Ma charakter śródleśnego zbiornika dystroficznego o powierzchni 2,5 ha. Brzegi 

porasta między innymi Sphagnum denticulatum, zaś wśród roślinności wodnej odnaleźć 

można Carex nigra, Carex limosa czy Nuphar luteum (PAKULNICKA i in. 2006). 

 Próby pobierano jednorazowo w sierpniu 2004 roku, w ple oraz strefie ekotono-

wej na brzegu południowym. Jezioro objęte było badaniami tylko w 2004 roku. 

 

JEZIORO NAWIONEK 

Jezioro rynnowe, położone jest na powierzchni sandrowej. Znajduje się w gmi-

nie Brusy, nadleśnictwie Przymuszewo w obrębie otuliny Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”. 

Jezioro Nawionek jest jeziorem oligotroficznym charakteryzującym się piasz-

czystym dnem. Jezioro to ma 10,67 ha powierzchni, maksymalna głębokość dochodzi 

do 10 m, zaś średnia głębokość wynosi 6,5 m. Jego długość maksymalna wynosi 530 m, 

natomiast szerokość 310m (CHMARA 2002). 

Dno jeziora Nawionek pokrywają łany lobelii jeziornej (Lobelia dortmanna), 

poniżej tego pasa pojawia się poryblin jeziorny (Isoёtes lacustris), który spotykany jest 

mniej więcej do 2,5 m wgłąb jeziora. W  sąsiedztwie ich występuje elisma wodna, grzy-

bienie północne oraz kłoć wiechowata (Cladium mariscus). Przy brzegu można spotkać: 
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rosiczkę okrągłolistną (Drosera rotundifolia), bagno zwyczajne (Ledum palustre) (WY-

SOCKA 2002). 

Powierzchnia zlewni bezpośredniej wynosi 69,1 ha (CHMARA 2002). 

Wśród zbiorowisk leśnych wyróżniamy: suche bory sosnowe i bory bagienne.  

Północna część jeziora, w której znajduje się mała zatoka, przybiera nieco odmienny 

charakter. Pojawiają się na brzegach płaty torfowców, wskazujące na rozpoczynający 

się proces zarastania tego jeziora. 

Wśród roślinności wodnej spotykamy tu również: turzycę nitkowatą (Carex la-

siocarpa), wełniankę (Eriophorum sp.), tojeść bukietową (Lysimachia thyrsiflora), wą-

krotę zwyczajną (Hydrocotyle vulgaris), rdestnicę pływającą (Potamogeton natans), 

pałkę wąskolistną (Typha angustifolia), wywłócznik skrętoległy (Myriophyllum alterni-

florum), sit członowany (Juncus articulatus), na dnie przy większych głębokościach 

występuje Chara delicatula. Jezioro badano w 2004 i 2006 roku. 

Stanowisko 1 

Usytuowane na brzegu zachodnim. Dno jest tu twarde, piaszczyste. Wśród ro-

ślinności wodnej możemy wyróżnić: rozległy pas (około 50 m) trzciny pospolitej 

(Phragmites australis), rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium), na brzegu turzycę 

nitkowatą (Carex lasiocarpa), na pobrzeżu warzuchę (Cochlearia sp.) oraz rozproszoną 

lobelię jeziorną (Lobelia dortmanna). Próby pobierano głównie w pasie trzcin (do 50 

cm) oraz wśród lobelii. 

Stanowisko 2 

Położone na północ od poprzedniego, stanowi jakby zaciszne miejsce. Dno po-

dobnie, jak poprzednio, jest twarde, woda zaś wyraźnie brunatna. Zalana warzucha (Co-

chlearia sp.). Analizy fauny dokonywano na podstawie prób pobranych z głębokości od 

10 cm. 

Stanowisko 3 

Znajduje się na brzegu północno-zachodnim. Dno ponownie jest piaszczyste. W 

wodzie widoczne są turzyca nitkowata oraz rozproszona lobelia, na powierzchni zaś 

rdest ziemnowodny (pas około 100 m o podobnym charakterze). Próby pobierane wśród 

opisanej roślinności. 

Stanowisko 4 

Brzeg północny jest zatorfiony, woda jest tu koloru brunatnego, na mulistym 

dnie dużo jest materii organicznej. Wśród roślinności występują: pło sfagnowe, rosiczka 

okrągłolistna, wełnianka (Eriophorum sp.), turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa) z roz-
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proszoną pałką wąskolistną (Typha angustifolia), trzcina pospolita (Phragmites austra-

lis), rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium), jaskier (Ranunculus sp.), lilia biała 

(Nymphaea alba), rdestnica pływająca (Potamogeton natans). Podczas pobierania prób 

w roku 2006, zarówno w czerwcu jak i w sierpniu, odnotowano obniżony poziom wody. 

Stanowisko 5 

Brzeg północno-wschodni jest już ze stabilniejszym dnem, porośnięty rozpro-

szoną trzciną pospolitą (Phragmites australis) i lobelią jeziorną (Lobelia dortmanna). 

Próby pobrane zostały w trzcinie i lobelii. 

Stanowisko 6 

Znajduje się na wschód od poprzedniego stanowiska i stanowi 3 m pas bez ro-

ślinności. Dno jest tu piaszczyste z kamieniami. Próby pobierano zarówno w strefie 

ekotonowej, w okolicznej turzycy (Carex sp.), jak również na otwartej przestrzeni, na 

głębokości  do 20 cm. 

Stanowisko 7 

Dalej ku wschodowi dno jest ciągle twarde, rosną tu rozproszona trzcina pospo-

lita (Phragmites australis), gdzieniegdzie turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa) i lobelia 

jeziorna (Lobelia dortmanna), głębiej rdestnica pływająca (Potamogeton natans), wy-

włócznik skrętoległy (Myriophyllum alterniflorum), grzybienie białe (Nymphaea alba). 

Próby pobierane wśród opisanej roślinności. Próby pobierane wśród opisanej roślinno-

ści. 

Stanowisko 8 

Położone na brzegu południowym. Dno piaszczyste z pasmem trzciny pospolitej 

(Phragmites australis) na całym brzegu z rozproszoną turzycą nitkowatą (Carex lasio-

carpa), miejscami lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna). Próby zostały pobrane wśród 

opisanej roślinności. 

 

JEZIORO MAŁE GACNO  

Znajduje się w gminie Chojnice na terenie Obwodu Ochronnego Bachorze w 

Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Zajmuje powierzchnię około 14 ha a jego głę-

bokość maksymalna sięga 5,5 m. W przeszłości połączone było z Gacnem Wielkim. 

Wartość pH 4,8 wskazuje na kwaśny charakter wody. Długość tego jeziora, zoriento-

wana w kierunku północno-południowym, wynosi około 1180 m, zaś szerokość około 

190 m. Stosunkowo wysokie brzegi jeziora porastają w przeważającej mierze bory 

wrzosowe. Małe fragmenty zajmuje suboceaniczny bór świeży z dominacją borówki 
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czarnej (Vaccinium myrtillus), trzcinnika leśnego (Calamagrostis arundinacea) oraz 

orlicy (Pteridium). Do roślinności wodnej należą między innymi: Lobelia dortmanna, 

Isoёtes lacustris, Elisma natans, Juncus effusus, Nymphaea alba, Phragmites australis, 

turzyca dzióbkowata Carex rostrata, Carex lasiocarpa, Sphagnum denticulatum oraz 

Warnstrofia exannulata (PAKULNICKA i in. 2006). Jezioro badano jedynie w 2004 roku. 

Stanowisko 1 

Usytuowane na brzegu wschodnim jeziora. Dno przy brzegu twarde, piaszczy-

ste, natomiast głębiej, około 1 m od brzegu pojawia się osad. Występuje tu poryblin 

jeziorny, stosunkowo niewiele lobelii, rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium), 

tojeść bukietowa, turzyca czarna (Carex nigra), turzyca pospolita (Carex nigra), sit 

skupiony (Juncus conglomeratus), grzybienie białe (Nymphaea alba). Próby pobierano 

w turzycy czarnej, turzycy pospolitej, grzybieniach, na głębokościach: 10, 30, 60 i 70 

cm. Dodatkowo zbierano osobniki z konara. 

Stanowisko 2 

Znajduje się na brzegu południowo-wschodnim, porośniętym stosunkowo luźno 

trzcinami, między którymi znajdują się luźne kępy turzycy dzióbkowatej (Carex rostra-

ta). Próby pobierane wśród opisanej roślinności, na głębokości do 15 cm. 

Stanowisko 3 

Skierowane na zachód od poprzedniego, znajdując się na brzegu południowo-

zachodnim. Dno również stanowi psammolitoral z rozproszoną trzciną i ponikłem. Po-

bierano próby w arenalu na głębokości 10 cm oraz 30-40 cm. 

Stanowisko 4 

Charakteryzuje się, w odróżnieniu od poprzednich, silnie zamulonym dnem oraz 

brunatnym zabarwieniem wody. Występowała tu zwarta przestrzeń turzycy nitkowatej. 

Pobierano tu próby w turzycy do głębokości 30 cm. 

 

JEZIORO WIELKIE GACNO 

Należy do Obwodu Ochronnego Bachorze, gmina Chojnie i znajduje się na tere-

nie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Lustro wody obejmuje powierzchnię 13,42 

ha. Kształtem przypomina podkowę, ramionami skierowaną ku północy i zachodowi, o 

szerokości około 200 m. Gacno Wielkie jest jeziorem o niezbyt dużej głębokości mak-

symalnej wynoszącej 6m. Dno zbiornika pokryte jest ciemnoszarym mułem o miąższo-

ści około 3,5 m a pionowa przejrzystość wody z powierzchni jeziora wynosi około 4 m. 

Woda wykazuje typowo kwaśny odczyn, o pH 5,0. Zawartość jonów wapnia (Ca2+) 
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mieści się w przedziale 5-8 mg/l. Roślinność wodna to lobelia jeziorna (Lobelia dort-

manna), elisma wodna (Luronium natans), Sparganium  affinae, Juncus bulbosus, 

Phragmites australis. Jezioro objęte było badaniami tylko w 2004 roku. 

Stanowisko1. 

Dno nieporośnięte z dużą ilością napływków i detrytusu. Próby pobierano tu na 

głębokości 10 oraz 30-40 cm. 

Stanowisko 2. 

Oddalone o 5 m od poprzedniego, z gęstym zbiorowiskiem turzycy, wśród której 

pobrano próby. 

Stanowisko3. 

Porośnięte trzciną, wśród której pobrano próby. 

 

JEZIORO CZARNE 

Jest jeziorem lobeliowym o charakterze oligotroficznym. Zajmuje powierzchnię 

9,19 ha a jego średnia głębokość wynosi 11 – 12 m (WYSOCKA 2002). Powierzchnia 

zlewni bezpośredniej wynosi 141,1 ha (CHMARA 2002). 

Roślinność charakterystyczna to lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), grążele 

żółte (Nuphar luteum), grzybienie białe (Nymphaea alba), ponikło błotne (Eleocharis 

palustris), sit drobny (Carex bulbosus), modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia) 

(WYSOCKA 2002). 

Występują ty również: poryblin jeziorny (Isoёtes lacustris), sit skupiony (Juncus 

conglomeratus), wełnianka (Eriophorum sp.), tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflo-

ra), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris), mchy (Bryopsida), bagno zwyczajne 

(Ledum palustre). Odczyn wody jest lekko kwasowy o pH wynoszącym 6,5. Pło porasta 

Sphagnum sp. Badania prowadzono tu we wszystkich trzech terminach. 

Stanowisko 1 

Charakteryzuje pobrzeże z sitem rozproszonym, trzcina od gł. 40 cm, nad brze-

giem pło sfagnowe. Próby pobierane w ekotonie na pograniczu situ i trzciny na głębo-

kości 20 cm oraz w trzcinie. 

Stanowisko 2 

Występuje tu dno piaszczyste, brzeg schodzi łagodnie. sitem rozpierzchłym 

(Juncus effusus). Od 30cm głębokości lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna) wraz z tu-

rzycą nitkowatą (Carex lasiocarpa), głębiej grzybienie białe (Nymphaea alba). Próby 

pobierane w ekotonie na głębokości 10-20 cm oraz pomiędzy sitem i lobelią. 
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Stanowisko 3 

Usytuowane na brzegu wschodnim. Występuje tu twarde, piaszczyste dno, z du-

żą ilością materii organicznej – głównie opadłe liście.  Charakterystyczne tu są lobelia 

jeziorna (Lobelia dortmanna) oraz turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa). Próby zostały 

pobrane w lobelii jeziornej na głębokości około 10 cm i 30 cm oraz w opadłych liściach 

(do 10cm). Na opisywanym stanowisku w maju i w sierpniu 2004 roku poziom wody 

był wyraźnie obniżony. 

Stanowisko 4 

Znajduje się na brzegu południowo-wschodnim o  łagodnym przebiegu. Dno z 

stosunkowo dużą ilością materii organicznej. Występuje tu lobelia jeziorna (Lobelia 

dortmanna), turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa) oraz wełnianka (Eriophorum sp.) na 

brzegu. Próby zostały pobrane między turzycą a lobelią na głębokościach do 40 cm. 

Stanowisko 5 

Znajduje się na tym samym brzegu co poprzednie stanowisko. Lobelia jeziorna 

(Lobelia dortmanna) występuje tu blisko brzegu oraz turzyca nitkowata (Carex lasio-

carpa) z sitem (Juncus sp.). Podczas pobierania prób w sierpniu (nowe stanowisko) 

odnotowano niski poziom wody. 

 

JEZIORO SOSNÓWEK 

Znajduje się na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego (gmina Brusy) a 

jednocześnie należy do obszaru otuliny Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Jezioro 

o polimiktycznym typie mieszania wody. Wartość pH: 4,2 świadczy o kwaśnym odczy-

nie wody, przy czym zawartość jonów wapnia (Ca2+)  jest niewielka i wynosi 4,5 mg/l.  

Powierzchnia lustra jeziora wynosi 3,5 ha a maksymalna głębokość 11 m. Jest to 

oligotroficzne jezioro bezodpływowe o owalnym kształcie i brzegach porośniętych bo-

rem świeżym oraz suchym. Przejrzystość wody latem sięga nawet 9 m (WYSOCKA 

2002). Powierzchnia zlewni bezpośredniej wynosi 71,1 ha (CHMARA 2002). 

W niewielkiej ilości występuje tu poryblin jeziorny (Isoёtes lacustris), zaś lobe-

lia jeziorna (Lobelia dortmanna) zdaje się być już w zaniku. Występuje tu także ponikło 

błotne (Eleocharis palustris) oraz w ple rzadki i powiązany z jeziormi lobeliowymi, 

torfowiec ząbkowany (Sphagnum denticulatum). Jezioro badano w 2004 i 2006 roku. 
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Stanowisko 1 

Brzeg południowy o dnie twardym. W strefie ekotonowej występuje pło sfa-

gnowe z mchami z rodzaju Polytrichum, sit rozpierzchły (Juncus effusus), turzyca nit-

kowata (Carex lasiocarpa). Dno jest tu twarde ze średnim poziomem substancji orga-

nicznych, woda najczęściej brunatna. Próby pobierano w strefie ekotonowej, w sierpniu 

zaś pło znajdowało się poza wodą (suche), ze względu na silnie obniżony poziom wody, 

próby pobierano więc głównie w turzycy. 

Stanowisko 2 

Usytuowane na brzegu wschodnim. Otoczenie jest tu bez pła, dno piaszczyste, 

twarde, porośnięte przez sit rozpierzchły (Juncus effusus) w odległości około 5 m od 

brzegu występuje zdrojek (Fontinalis sp.). Próba pobierana w arenalu. 

 

JEZIORO DŁUGIE 

Należy do otuliny Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Jezioro ma wielkość 

około 6,2 ha, jego długość (o kierunku północno-południowym) wynosi 560 m a szero-

kość 140 m. Jest to zbiornik wypłycony (około 4 m), o dnie wyścielonym ciemnosza-

rym mułem o miąższości dochodzącej do 3,5 m. Jest to jezioro polimiktyczne (następu-

je tu wielokrotna cyrkulacja w ciągu roku) głównie ze względu na jego niewielką głę-

bokość. 

Niezbyt wysokie i stosunkowo łagodne brzegi jeziora porastają głównie bory 

wrzosowiskowe i świeże, jedynie od strony południowej i częściowo zachodniej jest to 

bór bagienny. Przejrzystość pionowa z powierzchni wody sięga około 4,3 m. 

Średni procent nasycenia wody tlenem 1 m pod powierzchnią wody, jak również 

1m nad dnem wynosi 8,1 mg/l, a pH o wartości 4,7 świadczy o kwaśnym odczynie wo-

dy. Zawartość jonów wapnia (Ca2+)  jest niewielka i wynosi 4,5 mg/l (GIEMZA 2001). 

Występują tu w zaniku: lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), poryblin jeziorny 

(Isoёtes lacustris) oraz turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa), lilia złotogłów (Lilium 

martagon), grążel żółty (Nuphar luteum), mszaki - torfowiec ząbkowany (Sphagnum 

denticulatum), zdrojek szwedzki (Fontinalis delecarlica) - objęty ścisłą ochroną. 

Głębiej występuje ponikło błotne (Eleocharis palustris) a za nim oczeret jeziorny 

(Schoenoplectus lacustris). 

Brzeg północny porośnięty jest od brzegu sitem rozpierzchłym (Juncus effusus),  

głębiej turzycą nitkowatą (Carex lasiocarpa). Jezioro badano w 2004 i 2006 roku. 
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Stanowisko 1 

Zlokalizowane na brzegu południowym, dno jest tu twarde. W strefie ekotonu 

występuje pło torfowe z torfowcem ząbkowanym (Sphagnum denticulatum), wełnianką 

(Eriophorum sp.), płonnikiem (Polytrichum sp.) i turzycą nitkowatą (Carex lasiocarpa), 

dalej sit rozpierzchły (Juncus effusus) w pasie o szerokości 1m a głębiej grzybienie bia-

łe (Nymphaea alba), zaś na dnie zdrojek szwedzki (Fontinalis delecarlica). Próby zosta-

ły pobrane wśród opisanej roślinności. 

Stanowisko 2 

Usytuowane 30 m w prawo na północny-wschód od poprzedniego stanowiska 

znajduje się zatorfiona zatoczka o dnie grząskim. Brzeg stanowi pło torfowcowe. Znaj-

dują się tam ponadto wełnianka (Eriophorum sp.), jeżogłówka (Sparganium sp.) oraz sit 

rozpierzchły (Juncus effusus) i turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa). Próby pobierano 

wyciskając pło oraz na głębokości do 10 cm. 

Stanowisko 3 

Znajduje się na brzegu wschodnim. Występują tu sit rozpierzchły i grążel żółty 

(Nuphar luteum), między którymi pobierano próby, na głębokości do 70 cm. 

Stanowisko 4 

Położone jest na brzegu wschodnim. Dno o charakterze dystroficznym ale sto-

sunkowo twarde, woda brunatna. Brzeg  porośnięty turzycą nitkowatą (Carex lasiocar-

pa), sitem rozpierzchłym (Juncus effusus), pojedyncze kępy warzuchy (Cochlearia sp.). 

Próby pobierane wśród opisanej roślinności. 

 

JEZIORO MOCZADŁO 

Znajduje się na terenie otuliny Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Posiada 

nerkowaty kształt, jego długość wynosi 350 m, szerokość 220 m. Brzegi porastają bory: 

w przeważającej części bór chrobotkowy suchy, rzadziej spotyka się bór wrzosowisko-

wy, natomiast zupełnie sporadycznie występuje suboceaniczny bór świeży (GIEMZA 

2001).  

 Powierzchnia zlewni bezpośredniej wynosi 62,6 ha (CHMARA 2002). Powierzch-

nia jeziora wynosi około 3,6 ha, zaś maksymalna głębokość dochodzi do 11 m. Jest to 

zbiornik bezodpływowy o brzegach stosunkowo wysokich. Za wąskim i piaszczystym 

litoralem dno raptownie opada i w odległości 1 – 2 m od brzegu głębokość wynosi już 

około 5 m. Woda zabarwiona jest na zielono, lekko zakwaszona (pH = 6,1), jej przej-

rzystość zaś sięga 6 m. Jest to jezioro lobeliowe o charakterze oligotroficznym ze spe-
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cyficzną roślinnością dla tego typu jezior. Występują tu m.in. lobelia jeziorna (Lobelia 

dortmanna), poryblin jeziorny (Isoёtes lacustris), elisma wodna (Luronium natans), 

jeżogłówka pokrewna (Sparganium angustifolium), grzybienie białe (Nymphaea alba), 

widłak goździsty (Lycopodium clavatum), widłak torfowy (Lycopodiella inundata) oraz 

rosiczki: okrągłolistna (Drosera rotundifolia), pośrednia (Drosera intermedia), długo-

listna (Drosera anglica) (WYSOCKA 2002). Dodatkowo odnajdujemy tu Eleocharis ca-

nadensis, Hydrocotyle vulgaris, Warnstrofia exannulata, Fontinalis antipyretica, na 

brzegu zaś Sphagnum denticulatum (PAKULNICKA i in. 2006). Jezioro było badane pod-

czas wszystkich terminów (2004 i 2006 rok). 

Stanowisko 1 

Usytuowane na brzegu południowym, charakteryzującym się stosunkowo wyso-

kim lecz niezbyt stromym brzegiem, przechodzącym w pło, głównie ze Sphagnum sp. 

oraz rdestem ziemnowodnym (Polygonum amphibium), pałką wąskolistną (Typha angu-

stifolia) i sitem rozpierzchłym (Juncus effusus). Dno z dużą ilością materii organicznej, 

woda brunatna. Ze względu na obniżony poziom wody, pło znajdowało się poza taflą. 

Próby pobierano między płem a sitem (do 10 cm) oraz w odległości kilku metrów mię-

dzy pałką wąskolistną a sitem rozpierzchłym (na głębokości około 30 cm). 

Stanowisko 2 

Miejsce o dnie twardym, brzegu wysokim (około 30 cm). Pło torfowe, obecna 

jeżogłówka (Sparganium sp.), przy brzegu sit rozpierzchły (Juncus effusus), głębiej 

pałka wąskolistna (Typha angustifolia). Próby pobierane między płem a sitem (czer-

wiec) oraz próba w pałce w sierpniu, ze względu na bardzo obniżony poziom wody. 

Stanowisko 3 

Znajduje się na brzegu wschodnim o dnie płaskim i przeważnie piaszczystym. 

Ogólnie cała ta strona jeziora posiada roślinność typową dla jezior lobeliowych (na cze-

le z lobelią jeziorną) występującą w mniejszym lub większym zagęszczeniu. Dno na 

stanowisku twarde, lobelia wchodzi do około 1m od brzegu. Próby pobrane zostały w 

lobelii. 

Stanowisko 4 

Usytuowane na brzegu północno-wschodnim, podobnym do wschodniego, jed-

nak występuje tu bardzo rozproszona lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna). Dno piasz-

czyste, jednak z dużą ilością materii organicznej, brzeg łagodny i płasko schodzący 

wgłąb jeziora. Lobelia rośnie do 2 m od linii brzegu. Próby pobrane w lobelii. 
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Stanowisko 5 

Dno piaszczyste z niewielką ilością materii organicznej, brzeg wysoki, korzenie 

situ rozpierzchłego i traw zalane wodą. Próby pobierane w sicie oraz w odległości około 

2 m od opisanego stanowiska, w arenalu. 

Stanowisko 6 

Znajduje się na brzegu północnym o dnie płaskim, łagodnie schodzącym i twar-

dym. Występuje tu zbiorowisko lobelii jeziornej (Lobelia dortmanna), ponikło błotne 

(Eleocharis palustris), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris). Próby pobrano na 

10cm głębokości. 

Stanowisko 7 

Zbiorowisko lobelii jeziornej. Próby pobierane były w psammolitoralu. 

Stanowisko 8 

Znajduje się na brzegu zachodnim porośniętym w przeważającym stopniu sitem 

(Juncus sp.) i pałką wąskolistną (Typha angustifolia). Próby pobierane w zbiorowisku 

situ rozpierzchłego. Bardzo obniżony poziom wody. 

Stanowisko 9 

Usytuowane na brzegu południowym. Próby pobierane w pasie trzcin o długości 

około 10 m na głębokościach oscylujących wokół 30 cm.  

 

JEZIORO ŻABIONEK 

 Należy do jezior o charakterze dystroficznym i znajduje się na terenie otuliny 

Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. 

Zajmuje obszar 5,8 ha. Powierzchnia zlewni bezpośredniej wynosi 184,6 ha 

(CHMARA 2002). Maksymalna głębokość jeziora to zaledwie 3m. Dno misy jeziornej 

jest płaskie i muliste. Odczyn pH wody o wartości 4,3, wskazuje na jej silne zakwasze-

nie (WYSOCKA 2002). 

Długość jeziora wynosi około 380 m, a szerokość 220 m. Otoczenie jeziora sta-

nowią różnowiekowe bory sosnowe. Od strony zachodniej rozwija się wąski pas torfo-

wiska przejściowego, przechodzącego w bór bagienny. 

Wśród roślinności przybrzeżnej przeważają torfowce, których pło miejscami na-

suwa się na taflę wody (WYSOCKA 2002). Roślinność wodną stanowią: sit skupiony 

(Juncus effusus), czermień błotna (Calla palustris), turzyca (Carex sp.), grążel żółty 

(Nuphar luteum). Jezioro objęte było badaniami jedynie w 2004 roku. 
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Próby pobierane były w sierpniu 2004 roku: z pła i sitowia oraz w ekotonie 

wśród turzyc i situ, a także  głębiej przy grążelu.  

 

JEZIORO PIECKI 

Znajduje się na terenie rezerwatu o powierzchni 19,42 ha obejmującego jeziora: 

Piecki, Piecki Małe, Kaczewo oraz torfowiska i bory bagienne, samo natomiast zajmu-

jąc obszar około 6 ha. Jest to jezioro bezodpływowe o powierzchni zlewni bezpośred-

niej wynoszącej 36,7 ha. Jego głębokość maksymalna dochodzi do 6 m, jego długość 

wynosi 420 m, zaś szerokość osiąga maksymalnie 175 m (CHMARA 2002). 

Cenne gatunki roślin na tym terenie to: rosiczki: okrągłolistna (Drosera rotundi-

folia), pośrednia (Drosera intermedia), długolistna (Drosera anglica), bażyna czarna 

(Empetrum nigrum), widłak wroniec (Huperzia selago), widłak goździsty (Lycopodium 

clavatum), żurawina drobnoowockowa (Oxycoccus microcarpus), wyblin jednolistny 

(Malaxis monophyllos) (WYSOCKA 2002). 

Występują tu także turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa), jeżogłówka (Sparga-

nium sp.), tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle 

vulgaris), sit skupiony (Juncus conglomeratus), rdest ziemnowodny (Polygonum am-

phibium), ponikło (Eleocharis sp.), dominuje zaś trzcina pospolita (Phragmites austra-

lis). Dookoła występują mszaki (Bryophyta). Woda jest brunatna, dno grząskie, muliste 

z dużą ilością detrytusu. Jezioro było badane jedynie w 2004 roku. 

Próby pobierano z trzcin, turzyc, wśród rdestu ziemnowodnego a także z jeżo-

główki na brzegu południowym i południowo-wschodnim.  

 

JEZIORO ZMARŁE 

Zajmuje powierzchnię 30 ha, osiąga maksymalną głębokość 19,4 m (będąc trze-

cim pod tym względem jeziorem Zaborskiego Parku Krajobrazowego, po jeziorach Płę-

sno i Gardliczno Duże). Powierzchnia zlewni bezpośredniej wynosi 131 ha. Jego śred-

nia głębokość wynosi 9,3 m, zaś maksymalne: długość 1005 m i szerokość 420 m 

(CHMARA 2002). Należy do jezior o meromiktycznym typie mieszania wody. Tempera-

tura epilimnionu (6m) latem jest stosunkowo stała na całej rozpiętości strefy (23oC), zaś 

w 4-ro metrowym metalimnionie spada od 22oC do 12oC. Stężenie tlenu spada od 9 

mg/dm3 przy powierzchni do około 1 mg/dm3 na głębokości 18 m, zaś BZT5 wynosi 

0,38 mgO2/dm3, świadcząc o wysokiej czystości wody. Zawartość jonów wapnia (Ca2+) 

jest dosyć wysoka i wynosi 26,4 ppm. Widoczność latem sięga 6m, niskie są wskaźniki 
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trofii, nieznaczne stężenie azotu oraz śladowe ilości fosforu i niewielka ilość chlorofilu. 

Jezioro należy do I klasy czystości wód, będąc jeziorem α-mezotroficznym (GWOŹ-

DZIŃSKI 2002).  

Wartość pH (7,5) wskazuje na zasadowy charakter wody. Dno jest głównie 

twarde, piaszczyste, z drobnym detrytusem. 

Występuje tu głównie trzcina pospolita (Phragmites australis), kłoć wiechowata 

(Cladium mariscus), sit (Juncus sp.), rdestnica pływająca (Potamogeton natans), turzy-

ca nitkowata (Carex lasiocarpa), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris), na dnie 

ramienice z rodzaju Chara. Jezioro objęto badaniami w 2004 i 2006 roku. 

Stanowisko 1 

Usytuowana na wschodnim brzegu plaża i otaczające je pasma trzcin. Dno 

piaszczyste, brzeg stromy z wystającymi korzeniami drzew. Występuje tu lekkie falo-

wanie. Charakterystyczny psammolitoral z trzciną pospolitą (Phragmites australis)i 

ponikłem (Eleocharis sp.). Próby pobierano między pasmem trzciny oraz na pograniczu 

trzciny i plaży. 

Stanowisko 2 - sierpień 

Dno piaszczyste z dużą ilością materii organicznej, pokryte osadem o mazistej 

konsystencji - około 10 cm osadu. W wodzie rdest ziemnowodny (Polygonum amphi-

bium). Próba pobierana w paśmie trzciny. 

Stanowisko 3 

Brzeg północny z zatorfioną zatoką o grząskim dnie (w dużej ilości występują 

szczątki organiczne) i brunatnej wodzie. Z brzegu manna (Glyceria sp.), rdest ziemno-

wodny (Polygonum amphibium), rozproszona paka wąskolistna (Typha angustifolia), 

wśród których pobierano próby. 

Stanowisko 4 

Brzeg miejscami wysoki, miejscami umiarkowany. Dno piaszczyste z rozpro-

szoną turzycą (Carex sp.), w której pobierano próby. 

Stanowisko 5 

Znajduje się na brzegu zachodnim. Dno z dużą ilością materii organicznej, w 

wodzie, przy dnie brunatny osad z napływkami (opadłe liście i szczątki trzciny). Przy 

brzegu, ponad powierzchnię wody wystają  korzenie drzew, w wodzie rozproszona 

trzcina pospolita (Phragmites australis) i pałka wąskolistna (Typha angustifolia). Próby 

zostały pobrane wśród opisanej roślinności. 

Stanowisko 6 
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Znajduje się 10 m na południe od poprzedniego. Roślinność to głównie trzcina 

pospolita (Phragmites australis) przechodząca w  pałkę wąskolistną (Typha angustifo-

lia) oraz płycej turzyca (Carex sp.). Na dnie dużo materii organicznej, w sierpniu, 

głównie ze względu na bardzo obniżony poziom wody - muł. Próby pobierano w strefie 

ekotonowej na głębokości do 10cm oraz w pałce (45cm). 

Stanowisko 7 

Brzeg dość stromy z płem, głębiej pałka wąskolistna (Typha angustifolia) i rdest 

ziemnowodny (Polygonum amphibium). Próby pobierano w strefie ekotonowej na głę-

bokościach do 10 i 40 cm. 

Stanowisko 8 

Brzeg porasta pas trzciny, dno jest twarde z drobną materią organiczną. Próby 

pobrane zostały w trzcinie. 

Stanowisko 9 

Znajduje się na brzegu południowym i porośnięte jest niemal całkowicie zwartą 

trzciną dostępny jest jedynie wąski pas dojścia do lustra wody, gdzie pobierano próby. 

Stanowisko 10 - sierpień 

Pobrzeże z napływami, cały brzeg porośnięty trzciną pospolitą (Phragmites au-

stralis), występuje tu rdestnica pływająca (Potamogeton natans), rdestnica przeszyta 

(Potamogeton perfoliatus), wywłócznik skrętoległy (Myriophyllum alterniflorum), ro-

gatek sztywny (Ceratophyllum demersum). Próby pobierane na głębokości 20-30 cm. 

Stanowisko 11 – sierpień 

Na brzegu rozpostarta trzcina pospolita (Phragmites australis) a pomiędzy nią 

rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium). Próby pobierano w trzcinie w 3-

metrowym fragmencie arenalu. 
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Fotografia 1. Kwiat lobelii jeziornej (Lobelia dortmanna), fot. Tomasz Majewski. 
Picture 1. The flower of water lobelia (Lobelia dortmanna), by Tomasz Majewski. 

 

 
Fotografia 2. Jezioro Nawionek, fot. Elena Dyatlowa. 
Picture 2. Nawionhek Lake, by Elena Dyatlowa. 
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Fotografia 3. Jezioro Moczadło, fot. Elena Dyatlowa. 
Picture 3. Moczadło Lake, by Elena Dyatlowa 

 

 
Fotografia 4. Jezioro Zmarłe, fot. Elena Dyatlowa. 
Picture4. Zmarłe Lake, by Elena Dyatlowa. 
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Fotografia 5. Jezioro Żabionek, fot. Tomasz Majewski. 
Picture 5. Żabionek Lake, by Tomasz Majewski. 
 

 
Fotografia 6. Jezioro Małe Gacno, fot. Michał Skrzypczak. 
Picture 6. Małe Gacno Lake, by Michał Skrzypczak. 
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3.2.2 POZOSTAŁE JEZIORA I STANOWISKA 
 

JEZIORO GARDLICZNO DUŻE 

Jezioro znajduje się na terenie gminy Chojnice. Jego powierzchnia wynosi 31 ha 

a głębokość maksymalna - 26,5 m plasuje jezioro na drugim miejscu pod tym względem 

wśród jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Średnia głębokość wynosi 7,5 m. 

Występuje tu stratyfikacja termiczno-tlenowa w okresie letnim. Zawartość tlenu w epi-

limnionie (do 7 m głębokości) jest stała i wynosi około 9 mg/dm3, przy dnie zaś sięga 

0,6 mg/dm3. Odczyn  pH o wartości 7,1, wskazuje na niemal obojętny odczyn wody. 

Odnotowano niską zawartość azotu, chlorofilu i fosforu oraz niski wskaźnik BZT5 (1,25 

mgO2/ dm3), co wskazuje na I klasę czystości wody (GWOŹDZIŃSKI 2002). Powierzch-

nia zlewni bezpośredniej wynosi 110ha (CHMARA 2002). 

Długość maksymalna jeziora, przebiegająca w kierunku północno-południowym 

wynosi 1750 m, zaś jego szerokość maksymalna 350 m (CHMARA 2002). Strome zbocza 

zlewni jeziora porośnięte są głównie borem sosnowym oraz w mniejszym stopniu lasem 

mieszanym. Występuje tu trzcina pospolita (Phragmites austrlis), rdestnica pływająca 

(Potamogeton natans), ponikło, pałka wąskolistna (Typha angustifolia), turzyca (Carex 

sp.). Jezioro badano w 2004 i 2006 roku. 

Stanowisko 1 

Charakteryzuje dno piaszczyste z nanosem substancji organicznych. Występuje 

tu warzucha (Cochlearia sp.), wśród której pobrano próby. 

Stanowisko 2 

Dno nieznacznie muliste z turzycą nitkowatą (Carex lasiocarpa) przechodzącą 

w trzcinę pospolitą (Phragmites australis), w wodzie występuje rdestnica pływająca 

(Potamogeton natans). Próba w turzycy nitkowatej na głębokości 10 cm. 

Stanowisko 3 

Brzeg stromy przy ekotonie, dno piaszczyste, wystające konary drzew, 1 m od 

brzegu turzyca rozproszona, sporadycznie mięta wodna. Próby pobierane w ekotonie, na 

głębokości 10 cm, oraz wśród  kęp situ skupionego. 

Stanowisko 4 

Dno miękkie, woda lekko brunatna. Próby pobierane w turzycy, na głębokości 

około 10 cm. 
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Stanowisko 5 

Próby pobierane na płyciźnie pomiędzy warzuchą (Cochlearia sp.) oraz pomię-

dzy turzycą a warzuchą. 

Stanowisko 6 

Przy brzegu występują kępy turzycy nitkowatej (Carex lasiocarpa), głębiej zaś 

trzcina pospolita (Phragmites australis). Próby pobierano pomiędzy kępami turzycy 

nitkowatej. 

 

JEZIORO GARDLICZNO MAŁE 

Znajduje się na terenie gminy brusy i zajmuje obszar 12,5 ha. Na 9,8 m jezioro 

osiąga swoją głębokość maksymalną. Skrajne punkty jeziora wyznaczają jego maksy-

malną długość wynoszącą 470 m i szerokość 350 m (CHMARA 2002). Jest to jezioro 

mezotroficzne o dnie najczęściej twardym, miejscami piaszczystym, głównie jednak z 

namułem lub detrytusem zalegającym na dnie. Wartość pH 8,3, wskazuje na stosunko-

wo silny, zasadowy charakter. 

Występują tu: turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa), rdestnica pływająca (Pota-

mogeton natans), trzcina pospolita (Phragmites australis), ponikło błotne (Eleocharis 

palustris). Jezioro badano w 2004 roku i czerwcu 2006 roku. 

Stanowisko 1 

Brzeg jest tu łagodny, dno piaszczyste, twarde ze zbiorowiskiem trzciny, wśród 

której pobrano próby. 

Stanowisko 2 

Zbiorowisko sitowe, dno twarde z namułem, woda brunatna. Próba pobrana 

wśród situ. 

Stanowisko 3 

Próba pomiędzy sitem a ponikłem błotnym (Eleocharis palustris). 

 

JEZIORO PŁĘSNO DUŻE 

Jezioro znajduje się na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego i zajmuje 

powierzchnię około 92,85 ha.  Głębokość maksymalna dla opisywanego jeziora wynosi 

37,0m. Jezioro było badane jedynie w 2004 roku. 

Pobierano tu próby w litoralu jeziora na głębokości do 40 cm. 
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JEZIORO DUŻE GŁUCHE 

Brzeg wschodni znajduje się przy polanie. Dno jest tu piaszczyste twarde, brzeg 

schodzi stromo, porośnięty sitem rozpierzchłym, manną (Glyceria sp). 

Pło sfagnowe z bobrkiem trójlistkowym (Menyanthes trifoliata) i miętą wodną (Mentha 

aquatica). 

Brzeg północny porasta rozległy pas trzciny, przechodzący w gęste turzycowi-

sko, rośnie tu ponikło błotne (Eleocharis palustris) i manna (Glyceria sp.). Stanowisko 

usytuowane przy pomoście oraz domkach letniskowych. Na mulistym dnie znajdują się 

napływki. Dalej, przy wpływie źródła do jeziora, woda jest zimna, dno kamieniste, bez 

roślin. Jezioro było objęte badaniami jedynie w 2004 roku. 

 Próby pobierano przy brzegu, wśród opadłych liści w rozproszonej trzcinie. 

 

JEZIORO MAŁE GŁUCHE 

Znajduje się na terenie gminy Brusy i należy do obszaru Zaborskiego Parku Kra-

jobrazowego, zajmując obszar 17,28 ha.  

Jest jeziorem przepływowym o 450% wymianie wody w ciągu roku. Głębokość 

maksymalna wynosi 5,1 m, głębokość średnia 2,5 m, długość maksymalna 650 m, sze-

rokość maksymalna 250 m (CHMARA 2002). Jezioro było badane jedynie w 2004 roku. 

 Próby pobierano w litoralu jeziornym na głębokościach do 50 cm. 

 

JEZIORO ZIELONE 

Znajduje się na terenie gminy Chojnice w obszarze należącym do Parku Naro-

dowego „Bory Tucholskie”. Jest jeziorem eutroficznym, przepływowym o powierzchni 

25,5 ha. Brzegi jeziora są strome, dno zaś twarde o charakterze piaszczysto-

kamienistym (PAKULNICKA i in. 2006). Woda w jeziorze o odczynie zasadowym, pH 

wynosi około 8,2. Jezioro było badane jedynie podczas obozu naukowego w 2004 roku. 

Próby pobierano w litoralu jeziornym na głębokościach do 50 cm. 

 

JEZIORO BEŁCZAK 

Znajduje się na terenie gminy Chojnice. Jest jeziorem eutroficznym, leżącym w 

obrębie Strugi Siedmiu Jezior na obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Zaj-

muje powierzchnię 4,3 ha i jest jeziorem przepływowym. Charakteryzuje się dnem 

twardym o podłożu piaszczysto-kamienistym. Brzegi są strome i porośnięte w dużej 
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mierze trzciną pospolitą Phragmites Australis (PAKULNICKA i in. 2006). Woda w jezio-

rze ma odczyn zasadowy, pH wynosi około 8,3. Jezioro badano jedynie w 2004 roku. 

 Próby pobierano w litoralu jeziornym na głębokościach do 50 cm. 

 

JEZIORO GŁÓWKA 

Znajduje się na terenie gminy Chojnice w granicach Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”. Jest jeziorem przepływowym, eutroficznym. Zajmuje powierzchnię 8ha. 

Do roślinności wodnej należą między innymi Phragmites australis, Elodea canadensis 

oraz Nuphar luteum (PAKULNICKA i in. 2006). Woda w jeziorze o odczynie zasadowym, 

pH wynosi około 8,2. Jezioro było badane jedynie w 2004 roku. 

Próby pobierano w litoralu jeziornym na głębokościach do 50 cm. 

 

JEZIORO JELEŃ 

Znajduje się na terenie gminy Chojnice w granicach Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”. Jest jeziorem przepływowym, eutroficznym. Zajmuje powierzchnię 

48,8ha. . Do roślinności wodnej należą między innymi Phragmites australis, Elodea 

canadensis, Cladium mariscus oraz Nuphar luteum (PAKULNICKA i in. 2006). Głębo-

kość maksymalna wynosi 10,7m. Woda w jeziorze ma odczyn zasadowy (pH o wartości 

około 8,1). Jezioro było badane tylko w 2004 roku. 

Próby pobierano w litoralu jeziornym na głębokościach do 50 cm. 

 

JEZIORO NIEDŹWIEDŹ 

Jezioro to znajduje się w gminie Chojnice, niedaleko Jarcewa. Należy ono do 

Zaborskiego Parku Krajobrazowego a jednocześnie znajduje się na terenie otuliny Par-

ku Narodowego „Bory Tucholskie”. 

Powierzchnia wynosi 30,3 ha, jego  głębokość maksymalna 8,3 m, zaś głębokość 

średnia 3,7 m.  Długość maksymalna sięga 1035 m, natomiast maksymalna szerokość 

365 m (CHMARA 2002). Zlewnia jeziora jest głównie leśna. 

Na południowo-zachodnim brzegu znajduje się wypływ drobnego cieku, zaś na 

południowo-wschodnim – niewielka plaża. 

Jezioro jest mezotroficzne. Wśród roślinności wodnej występują między innymi: 

Phragmites australis, Glyceria aquatica, Eleocharis palustris, Juncus effusus, Stratio-

des aloides. 
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Stanowisko 1 

Plaża z psammolitoralem oraz obszar przy plaży (brzeg południowo-wschodni) o 

mulistym dnie z drobnym detrytusem. Występuje tu ponikło błotne, sit rozpierzchły a 

także rogatek, rozproszona Glyceria sp. Próby zostały pobrane wśród opisanej roślinno-

ści. Jezioro objęte było badaniami tylko w 2004 roku. 

Stanowisko 2 

Zlokalizowane jest na brzegu północno-zachodnim i jest to zatoka zalewowa o 

cechach  drobnego dystroficznego zbiornika („torfowisko”). Występują tu paprocie. 

Stanowisko 3 

Stanowi wypływ z jeziora Niedźwiedź. Próby pobierano w 3 miejscach o zróż-

nicowanej florze: 

 dno kamienisto-piaszczyste z detrytusem, nurt lekki, 

 nieco dalej od jeziora, gdzie dno było muliste, na brzegu występowała pałka wodna, 

w wodzie moczarka kanadyjska i grążel żółty, 

 przesuwając się znowu na południe na dnie piaszczystym, z kamieniami i detrytu-

sem. 

Stanowisko 4 

Brzeg południowo-zachodni, około 5 m na północ od wypływu. Dno jest tu 

piaszczyste, twarde, z drobnym detrytusem. Występuje rozproszona manna (Glyceria 

sp.), rogatek (Ceratophyllum sp.), widoczne są glony. Próby zostały pobrane wśród opi-

sanej roślinności. 

 

JEZIORO OSTROWITE 

Znajduje się na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Jest jeziorem 

mezotroficznym. Zajmuje powierzchnię 280,7 ha, jego głębokość maksymalna docho-

dzi do 43 m, zaś średnia 10,7 m (DĄBROWSKA & GOSZCZYŃSKI 2000). Dno jest najczę-

ściej twarde, piaszczyste. Wśród roślinności wodnej dominuje Phragmites australis, 

Carex sp., zaś wśród roślinności zanurzonej w wodzie zbiorowiska z klasy Charetea 

oraz Potametea (PAKULNICKA i in. 2006). Jezioro było badane jedynie w 2004 roku. 

Stanowisko 1 

Brzeg wschodni z mulistą zatoką, trzcinowisko z turzycami. Pobierano próby 

wśród trzcin oraz turzyc. 



 39

Stanowisko 2 

Brzeg północno-wschodni, dno również muliste. Brzeg porośnięty podobnie, 

trzciną i turzycą, w których pobierano próby. 

Stanowisko 3 

Brzeg północny, próby pobierane w psammolitoralu. 

 

JEZIORO PŁĘSNO 

 Znajduje się w granicach Parku Narodowego „Bory Tucholskie” i jest jeziorem 

przepływowym o powierzchni około 48 ha. Brzegi jeziora są strome, dno zaś twarde, 

piaszczysto-kamieniste (PAKULNICKA i in. 2006).  

Jezioro o głębokości maksymalnej wynoszącej 37 m, jest najgłębszym jeziorem 

ZPK. Jego głębokość średnia wynosi 16 m. Powierzchnia zlewni bezpośredniej wynosi 

95,4 ha. Długość jeziora wynosi 2475 m, zaś szerokość 565 m (CHMARA 2002). 

Brzeg południowy – około 100 m od mostu; brzeg jest tu stromy; występują: ża-

biściek pływający (Hydrocharis morsus- ranae), grążel żółty (Nuphar luteum), turzyce 

(Juncus sp.).    

Brzeg wschodni stromy o dnie piaszczysto-kamienistym. Woda bardzo czysta. 

Występuje tu jeżogłówka Sparganium ramosum. Jezioro było badane jedynie w 2004 

roku. 

Próby pobierane w trzcinowisku i psammolitoralu. 

 

STUGA SIEDMIU JEZIOR 

Struga Siedmiu Jezior charakteryzuje się młodoglacjalnym krajobrazem z typo-

wymi jeziorami rynnowymi, wytopiskowymi oraz z utworami działalności eolicznej 

(wydmami różnego kształtu i wysokości). Jej długość wynosi 9,4 km, z czego 7,8 km to 

odcinki jeziorne, co stanowi 83 % ogólnej długości strugi (MARSZELEWSKI & JUTROW-

SKA 2000). Na ternie Strugi Siedmiu Jezior zlokalizowane są jeziora: Ostrowite, Zielo-

ne, Jeleń, Bełczak, Główka, Płęsno oraz Skrzynka z Mielnicą. Lasy stanowią 94% 

zlewni całkowitej i bezpośredniej o powierzchni 20,5 km2 (DĄBROWSKA & GOSZCZYŃ-

SKI 2000). Badanie jeziora przeprowadzono jedynie w sierpniu 2004 roku. 

Próby pobierano w przepływach między jeziorami: Ostrowitym i Zielonym, Zie-

lonym i  Jeleń, Jeleń i  Bełczak, Bełczak i Główka, Główka i Płęsno, Płęsno i Skrzynka, 

Skrzynka i  Mielnica.  
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Fotografia 7. Jezioro Gardliczno Małe, fot. Tomasz Majewski. 
Picture 7. Gardliczno Małe Lake, by Tomasz Majewski. 
 

 
Fotografia 8. Jezioro Niedźwiedź, fot. Tomasz Majewski. 
Picture 8. Niedźwiedź Lake, by Tomasz Majewski. 
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3.3 MATERIAŁ 
 

 Próby pobierano w trzech terminach: podczas obozu letniego Studencko-

Doktoranckiego Koła Naukowego UWM w dniach 1-11 sierpnia 2004 roku oraz pod-

czas dwóch kolejnych wyjazdów, zorganizowanych przez dr J. Pakulnicką z Katedry 

Ekologii i Ochrony Środowiska, w terminach 29 czerwca – 1 lipca 2006 roku i 16-19 

sierpnia tego samego roku.  

Larwy łowiono trójkątnym czerpakiem hydrobiologicznym. Na kilku stanowi-

skach dodatkowo zeskrobywano larwy i domki chruścików z kamieni lub kłód, przy 

pomocy pęsety, traktując je jako osobne próby. Imagines odławiano przy pomocy czer-

paka entomologicznego oraz podczas obozu letniego w 2004 roku, dodatkowo siatką 

entomologiczną. Sporadycznie także wykorzystywano metodę „na upatrzonego”. Mate-

riał wybierano na stanowiskach, z białych kuwet, po czym konserwowano przy pomocy 

70 % alkoholu etylowego skażonego eterem. 

Ogółem na stanowiskach w 2004 i 2006 roku stwierdzono występowanie 2050 

osobników, należących do 39 gatunków. Trichoptera zostały oznaczone przy pomocy 

dostępnych kluczy w pracowni pod binokularem. Nie wszystkie osobniki udało się 

oznaczyć do gatunku (np. Anabolia sp., Cyrnus sp., Mystacides sp.). W przypadku ro-

dziny  Limnephilidae jeśli w próbach pobranych na danym stanowisku odnaleziono tyl-

ko domki chruścików, oznaczano je jako Limnephilus sp. a w nawiasie obok wpisywa-

no, jakiego gatunku należy się spodziewać. 

Materiał, który został wykorzystany przechowywany jest w zbiorach Katedry 

Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie. 

Materiał zebrany w roku 2004 został wykorzystany w publikacji, umieszczonej 

w monografii dotyczącej Parku Narodowego Bory Tucholskie (CZACHOROWSKI & PA-

KULNICKA 2006). 
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3.4 METODY WYKORZYSTANE PRZY OPISIE MATERIAŁU 
 

Dominację wyliczono ze wzoru: 

 

%100
N
nDi =

 

gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

n – liczebność i-tego gatunku, 

N – łączna liczebność wszystkich gatunków. 
 

Klasy dominacji przyjęto za BIESIADKĄ (1980): 

Eudominanci - gatunki o liczebności powyżej 10%, 

Dominanci - gatunki o liczebności 5,01 – 10%, 

Subdominanci - gatunki o liczebności 2,01 – 5%, 

Recedenci - gatunki o liczebności mniejszej niż 2%. 

 

Frekwencję na stanowiskach (Fs) obliczono według wzoru: 

 

%100
S
sFi =

 

 

gdzie: Fi – frekwencja i-tego gatunku  

s - liczba stanowisk, na których dany gatunek występuje, 

S - liczba wszystkich stanowisk. 

 

Podobieństwa faunistyczne między stanowiskami oraz współwystępowania ga-

tunków zostały wyliczone przy wykorzystaniu programu BioDiversity Professional. 

Uwzględniono formułę jakościową Jaccarda oraz ilościową wg zmodyfikowanej formu-

ły Sorensa, znanej jako formuła Bray-Curtisa. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci 

dendrytów. 
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4. WYNIKI 
 

4.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TRICHOPTERA BADANYCH OBIEK-
TÓW BORÓW TUCHOLSKICH 
 

Chruściki (Trichoptera) zbierane były na 96 stanowiskach (28 obiektach). Łącz-

nie zebrano 2050 osobników chruścików (1059 larw, 9 poczwarek, 61 imagines i 921 

pustych domków). W zebranym materiale wyróżniono 63 taksony, w tym 39 pewnie 

oznaczonych gatunków (Tabela 1), które stanowią 13,5 % trichopterofauny Polski i 

około 27,1 % spośród gatunków stwierdzonych na Pomorzu.  

Zebrane okazy należały do 9 rodzin. Najwięcej gatunków należało do rodzin 

Limnephilidae - 11 gatunków (21 taksonów) i  Leptoceridae – 9 gatunków (15 takso-

nów). Pozostałe rodziny reprezentowało od jednego (Ecnomidae, Hydropsychidae, Go-

eridae, Molannidae) do  11 taksonów (Phryganeidae) (Tabela 1). 

W zebranym materiale stwierdzono występowanie wszystkich klas dominacji 

(Rycina 1). Najliczniej reprezentowani byli subdominanci (41 % zebranych okazów). 

Do klasy subdominantów należało sześć gatunków, były to: Mystacides azurea, Limne-

philus politus, Cyrus insolutus, Cyrus flavidus, Halesus radiatus, Oligotricha striata 

oraz taksony: Anabolia sp., Limnephilus sp., Limnephilus sp. (typu politus), Phrygane-

idae sp. Kolejną co do liczebności osobników klasą (30 %) byli dominanci, reprezento-

wani przez: Hydropsyche angustipennis, Triaenodes bicolor, Mystacides longicornis 

oraz takson Phryganea sp. Recedenci i eudominanci stanowili podobny procent, jeśli 

chodzi o liczebność osobników, jednak do eudominantów należał tylko jeden gatunek a 

mianowicie Limnephilus nigriceps. Pozostałe 47 taksonów należało do klasy adominan-

tów. 

Najwyższą frekwencją na stanowiskach odznaczały się gatunki Anabolia sp. 

(64,3 %), Limnephilus sp. (50 %), Limnephilus nigriceps (50 %) oraz Mystacides longi-

cornis (46,4%), ponadto wysoką frekwencją charakteryzowały się: Triaenodes bicolor 

(42,9 %), Phryganeidae sp. (42,9 %), Cyrnus flavidus (42,9 %). Dwa pierwsze i dwa 

ostatnie taksony należą do klasy  subdominantów, Limnephilus nigriceps to eudomi-

nant, zaś 2 pozostałe gatunki należały do klasy dominantów. Powyższe zestawienie czę-

stości występowania taksonu z jego liczebnością pozwala stwierdzić, że nie zawsze są 

one z sobą skorelowane. 
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Tabela 1. Ogólna charakterystyka chruścików (Trichoptera) jezior „Borów Tuchol-
skich”;  N – liczba osobników, Di – dominacja w procentach, O – liczba obiektów na 
których stwierdzono takson, Fi – frekwencja w procentach. 
Table 1. General profile of caddisflies (Trichoptera) of non lobelian lakes of „Bory Tuchol-
skie”; N – number of speciments, Di – domination in percent, O – number of objects where taxa 
has been found, Fi – frequence in percent. 
Lp. Gatunek N Di O Fi 

 Rodzina: Ecnomidae  
1. Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) 2 0,097561 1 3,571429
 Rodzina: Polycentropodidae  

2. Holocentropus picicornis (Stephens, 1836) 1 0,04878 1 3,571429
3. Cyrnus crenaticornis (Kolenati, 1859) 3 0,146341 3 10,71429
4. Cyrnus flavidus McLachlan, 1864 61 2,97561 12 42,85714
5. Cyrnus insolutus McLachlan, 1878 69 3,365854 4 14,28571
6. Cyrnus trimaculatus (Curtis, 1834) 1 0,04878 1 3,571429
- Cyrnus sp. 1 0,04878 1 3,571429

7. Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 
1834) 3 0,146341 2 7,142857

- Polycentropodidae sp. 1 0,04878 1 3,571429
8. Neureclipsis  bimaculata (Linnaeus, 1761) 32 1,560976 1 3,571429
 Rodzina: Psychomyidae  

9. Lype phaeopa (Stephens, 1836) 2 0,097561 2 7,142857
10. Lype reducta (Hagen, 1868) 4 0,195122 2 7,142857
11. Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758) 2 0,097561 2 7,142857

 Rodzina: Hydropsychidae  
12. Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 183 8,926829 3 10,71429

 Rodzina: Phryganeidae  
13. Agrypnia pagetana Curtis, 1835 4 0,195122 3 10,71429
14. Agrypnia varia (Fabricius, 1793) 3 0,146341 1 3,571429
- Agrypina sp. 1 0,04878 1 3,571429

15. Oligotricha striata (Linnaeus, 1758) 51 2,487805 4 14,28571
16. Phryganea bipunctata Retzius, 1783 26 1,268293 8 28,57143
17. Phryganea grandis Linnaeus, 1761 6 0,292683 1 3,571429
- Phryganea sp. (grandis) 1 0,04878 1 3,571429
- Phrygananeidae sp. 1 0,04878 1 3,571429
- Phryganeidae inded 3 0,146341 1 3,571429
- Phryganea sp. 174 8,487805 9 32,14286
- Phryganeidae sp. 93 4,536585 12 42,85714
 Rodzina: Goeridae  

18. Silo pallipes (Fabricius, 1781) 3 0,146341 1 3,571429
 Rodzina: Limnephilidae  
- Anabolia sp. 94 4,585366 18 64,28571

19. Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 2 0,097561 2 7,142857
20. Limnephilus borealis (Zetterstedt, 1840) 5 0,243902 4 14,28571
- Limnephilus sp. (borealis) 10 0,487805 3 10,71429

21. Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848) 1 0,04878 1 3,571429
22. Limnephilus fuscicornis Rambur, 1842 1 0,04878 1 3,571429
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Lp. Gatunek N Di O Fi 
- Limnephilus sp. (fuscicornis) 2 0,097561 2 7,142857
- Limnephilus sp. (flavicornis) 39 1,902439 9 32,14286

23. Limnephilus marmoratus Curtis, 1834 1 0,04878 1 3,571429
24. Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840) 269 13,12195 14 50 
25. Limnephilus politus McLachlan, 1865 69 3,365854 8 28,57143
- Limnephilus sp. (politus) 102 4,97561 11 39,28571

26. Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) 1 0,04878 1 3,571429
27. Limnephilus stigma Curtis, 1834 1 0,04878 1 3,571429
- Limnephilus sp. (stigma) 6 0,292683 1 3,571429
- Limnephilus sp. 71 3,463415 14 50 
- Limnephilus sp.(politus-stigma) 7 0,341463 2 7,142857
- Limnephilus-Halesus 5 0,243902 3 10,71429

28. Halesus digitatus (Schrank, 1781) 11 0,536585 3 10,71429
29. Halesus radiatus (Curtis, 1834) 59 2,878049 9 32,14286
- Halesus sp. 9 0,439024 3 10,71429
 Rodzina: Molannidae  

30. Molanna angustata  Curtis, 1834 24 1,170732 6 21,42857
 Rodzina: Leptoceridae  

31. Ylodes conspersus (Rambur, 1842) 17 0,829268 1 3,571429
32. Triaenodes bicolor (Curtis,1834) 133 6,487805 12 42,85714
- Triaenodes sp. 31 1,512195 6 21,42857

33. Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) 83 4,04878 7 25 
34. Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 130 6,341463 13 46,42857
35. Mystacides nigra (Linnaeus, 1758) 5 0,243902 3 10,71429
- Mystacides sp. 73 3,560976 9 32,14286

36. Athripsodes cinereus (Curtis, 1834) 17 0,829268 3 10,71429
- Athripsodes sp. 12 0,585366 5 17,85714

37. Oecetis furva (Rambur, 1842) 1 0,04878 1 3,571429
38. Oecetis lacustris (Pictet, 1834) 8 0,390244 3 10,71429
39. Oecetis testacea (Curtis, 1834) 3 0,146341 2 7,142857
- Oecetis testacea-notata 10 0,487805 2 7,142857
- Oecetis sp. 6 0,292683 2 7,142857
 Leptoceridae sp. 1 0,04878 1 3,571429

2050  
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Rycina 1. Struktura dominacji chruścików (Trichoptera) w obiektach „Borów Tuchol-
skich”. 
Figure 1. Domination structure of caddisflies (Trichoptera) in objects of „Bory Tucholskie”. 
 

 

W celu dokładniejszego poznania jak kształtują się zgrupowania chruścików na 

badanym terenie policzono współwystępowanie, korzystając z formuły ilościowej Bray-

Curtisa uwzględniającej liczbę osobników Trichoptera. Zgodnie z dendrytem, można 

wyróżnić (Rycina 2) trzy duże bloki, przy czym blok A łączy się na poziomie około 

28% z blokami B i C (powiązanymi na poziomie 32 %). Dodatkowo Phryganea bi-

punctata nie wykazuje większego, niż 24 % podobieństwa wobec pozostałych gatun-

ków, podobnie jak Mystacides longicornis i Anabolia sp. (współwystępowanie na po-

ziomie 51 %). 

Blok A składa się głównie z limneksenów (Silo pallipes, Hydropsyche angusti-

pennis, Neureclipsis bimaculata, Limnephilus stigma) i limnefili (Polycentropus flavo-

maculatus, Halesus digitatus), charakterystycznych dla strumieni oraz rzek znajdują-

cych się pod silnym wpływem jezior oraz w mniejszym stopniu z limnebiontów. W 

omawianym bloku największe podobieństwo rzędu 86 % można zauważyć pomiędzy 

gatunkami Phryganea grandis  i Limnephilus stigma. Drugim co do wielkości podo-

bieństwem (67 %) odznaczyły się Polycentropus flavomaculatus i Silo pallipes. Trochę 

mniejszym podobieństwem (57 %) odznaczyły się gatunki Athripsodes cinereus oraz 

Halesus digitatus, do których na poziomie około 53 % dołącza Neureclipsis bimaculata. 

Wykazują one podobieństwo około 11 % w stosunku do poprzednich (S. pallipes i P. 

flavomaculatus) i łączą się z gatunkiem Molanna angustata na poziomie około 40 %. 
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Wszystkie opisane gatunki łączą się na poziomie około 39 %. Do nich zaś na poziomie 

30 % dołącza Hydropsyche angustipennis, zamykając tą grupę. 

Kolejny blok (B) składa się w większości z gatunków preferujących zbiorniki 

śródleśne (Limnephilus nigriceps, L. politus, Glyphotaelius pellucidus, Mystacides azu-

rea) oraz jeziora szeregu dysharmonicznego (Oligotricha striata, Ecnomus tenellus). 

 Swoistą podgrupę tworzyły tu gatunki o najwyższych wskaźnikach współwystę-

powania. Stu procentowe podobieństwo wykazały Oecetis furva i Limnephilus rhombi-

cus,  natomiast Ecnomus tenellus z gatunkiem Agrypnia varia (oba acidotolerancyjne, 

preferujące zbiorniki dystroficzne i torfowiskowe) - 80%, wszystkie łącząc się na den-

drycie w okolicach 66% z Glyphotaelius pellucidus. 

Niewiele mniejsze podobieństwo (63 %) wykazują Limnephilus nigriceps i L. 

politus. W granicach 50 %, na badanym obszarze, współwystępują Limnephilus borealis 

i L. flavicornis (łączące się dalej z Oligotricha striata), Mystacides azurea i Halesus 

radiatus, Triaenodes bicolor i Cyrus flavidus.  

W bloku C Limnephilus marmoratus i L. decipiens tworzyły zgrupowanie o po-

bobieństwie 100 %. Do nich na poziomie około 50 % dołączały:  Agrypnia pagetana i 

Cyrnus crenaticornis (wykazujące 57 % podobieństwo), Cyrnus trimaculatus, Limne-

philus fuscicornis, Holocentropus picicornis, Mystacides nigra i Oecetis testacea. Lype 

phaeopa i Lype reducta łączą się z nimi na poziomie około 40 %, zaś na poziomie 30 % 

blok ten zamyka łącząc się z pozostałymi Tinodes waeneri. 

Aby odnaleźć podobieństwa między badanymi zbiornikami zastosowano formu-

łę ilościową Bray-Curtisa. Uwzględniając całą badaną faunę można zauważyć (Rycina 

3), że stanowisko torfowe na jeziorze Niedźwiedź wykazało znikome podobieństwo w 

stosunku do pozostałych badanych obiektów. Struga Siedmiu Jezior i wypływ z jeziora 

Niedźwiedź (jedyne cieki) były podobne w 34 % i łączyły się z pozostałymi zbiornika-

mi i jeziorem Ostrowitym (wykazującym maksymalnie 25 % podobieństwa) na pozio-

mie około 18%. Pozostałe zbiorniki zgrupowane były w trzy bloki podobieństw A oraz 

B i C. Na poziomie rzędu 38 % do bloków B i C przyłącza się jezioro Wielkie Gacno. 

W grupie A występiło najwyższe podobieństwo pod względem trichopterofauny, 

stwierdzone na tym terenie, które wykazały jeziora Zielone i Duże Głuche (80 %), do 

których na poziomie około 60 % podobieństwa dołączyło jezioro Płęsno Duże. Do 

wspomnianych trzech obiektów na poziomie ok. 35 % dołączają się jeziora Główka i 
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Małe Głuche (wykazujące 40 % podobieństwo fauny) zamykając opisywany blok. 

Wszystkie wymienione jeziora są przepływowe. 

Blok B tworzy pięć jezior. Największym podobieństwem grupującym się na po-

ziomie około 70 % odznaczają się jeziora Niedźwiedź i Bełczak, wykazujące podobień-

stwo rzędu 50 % z jeziorami Płęsno i Gardliczno Małe oraz jeziorem Jeleń, będącym 

najbardziej odrębnym w tej grupie. 

Najmniejszym podobieństwem badanej fauny w bloku C cechowały się jeziora 

Głuche, Moczadło i Piecki. Pozostałe jeziora łączyły się na poziomie około 46 % w dwa 

zgrupowania. Pierwsze z nich tworzyły jeziora Nierybno i Małe Gacno wykazujące 

56% podobieństwo, wraz z jeziorem Sosnówek. Drugie natomiast jeziora Zmarłe i 

Czarne, dołączające do jezior Gardliczno Duże i Nawionek. Niemal wszystkie jeziora w 

tym bloku (poza Gardlicznem Dużym) są jeziorami lobeliowymi. Wynika z tego, że 

warto by było rozpatrzeć je osobno. 

W celu dokładniejszej analizy podobieństw faunistycznych między zbiornikami 

na badanym terenie wykorzystano formułę jakościową Jaccarda (Rycina 4). Można tu 

wyróżnić 2 mniejsze zgrupowania A i B oraz blok C. Stanowisko o charakterze torfo-

wym na jeziorze Niedźwiedź, również w tej analizie, jest najbardziej odrębne i nie wy-

kazuje podobieństw z pozostałymi badanymi obiektami. Podobnie jeziora Żabionek i  

Małe Łowne oraz wypływ z jeziora Niedźwiedź i Struga Siedmiu Jezior nie są w więk-

szym stopniu zgrupowane, choć wykazują podobieństwa wyższego rzędu względem 

pozostałych obiektów. Można wyznaczyć tu poniekąd analogiczne zgrupowania A i B 

oraz blok C. 

W bloku A najwyższym podobieństwem charakteryzują się ponownie jeziora 

Zielone i Duże Głuche grupujące się jednak na dużo niższym poziomie (50%). Do nich 

dołączają jednak jeziora, które wcześniej (zgodnie z formułą ilościową) nie należały do 

tej grupy. 

W kolejnym zgrupowaniu (B) pojawiają się, podobnie jak w poprzedniej anali-

zie, jeziora Jeleń, i Bełczak, jednak, podobnie jak gatunki w bloku A, wykazują mniej-

sze podobieństwo. Nowe dla tego zgrupowania jezioro Główka, wraz z jeziorem 

Niedźwiedź, charakteryzują się największym podobieństwem grupującym się na po-

ziomie 50 %. 
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Niemal niezmienionym stanem obiektów cechuje się blok C, choć następują tu 

przegrupowania. Wysoki stopień odrębności, tak jak w poprzedniej metodzie, wykazuje 

jezioro Piecki. Największym podobieństwem grupującym się na poziomie 72 % odzna-

czają się jeziora Nierybno i Sosnówek, do których na poziomie podobieństwa rzędu 

63% dołącza jezioro Głuche. Do wspomnianych trzech stanowisk w obrębie kolejnych 

10% przyłączają się jeziora Moczadło i Małe Gacno. Na poziomie podobieństw rzędu 

43% uwidaczniają się dwa zgrupowania jezior Czarnego i Gardliczno Dużego oraz 

Zmarłego i Nawionka. Wszystkie te jeziora łączą się na poziomie podobieństw o warto-

ści około 40%. Wskazuje to, kolejny raz na specyfikę jezior lobeliowych. 
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Rycina 2. Dendryt współwystępowania gatunków chruścików (Trichoptera), formuła ilościowa. 
Figure 2. Dendrite of co-occurence of species of caddisflies (Trichoptera), quantity formula. 
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Rycina 3. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy jeziorami, w których pobierane były próby, formuła ilościowa. 
Figure 3. Dendrite of faunistical similarities between lakes where samples were taken, quantity formula. 
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Rycina 4. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy jeziorami, w których pobierane były próby, formuła jakościowa. 
Figure 4. Dendrite of faunistical similarities between lakes where samples were taken, quality formula. 
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4.2 CHARAKTERYSTYKA FAUNY CHRUŚCIKÓW JEZIOR LOBELIOWYCH 
 

W badanych jeziorach lobeliowych zebrano 1237 osobników, wśród których 

wyróżniono 46 taksonów, w tym 28 pewnie oznaczonych gatunków (Tabela 2), które 

stanowią 9,7 % ogólnej liczby gatunków chruścików w Polsce i 19,4 % gatunków odna-

lezionych na Pomorzu. Chruściki zbierane były na 13 obiektach (64 stanowiskach). 

Zebrane okazy należały do 6 rodzin. Najwięcej (po 9) gatunków odnotowano w 

rodzinach Limnephilidae i Leptoceridae (Tabela 2). 

W zebranym materiale stwierdzono występowanie wszystkich klas dominacji 

(Rycina 5). W jeziorach lobeliowych najliczniej reprezentowani byli eudominanci (33% 

zebranych okazów), do których zaliczono dwa taksony: Limnephilus nigriceps i Phry-

ganea sp. Niewiele mniej liczni byli dominanci (29 %), reprezentowani przez Triaeno-

des bicolor, Cyrnus insolutus oraz taksony Phryganeidae sp. i Limnephilus sp. (typu 

politus). Kolejną co do liczebności osobników klasą byli subdominanci, z Limnephilus 

politus, Cyrnus flavidus, Oligotricha striata, Mystacides azurea na czele. Recedenci, 

wśród których znalazły się 32 taksony,  stanowili 12 % wszystkich osobników. Z po-

wyższych wynika, że najmniejszą liczebność wykazali recedenci, zaś pozostałe klasy 

dominacji występowały w podobnych ilościach. 

Najwyższą frekwencję (Tabela 2) na stanowiskach wykazały gatunki Triaenodes 

bicolor (69,2 %), Limnephilus nigriceps (69,2 %), L. politus (38 %), Cyrnus flavidus 

(53,9 %), Phryganea bipunctata (38,5 %) oraz taksony Phryganeidae sp (84 %) Anabo-

lia sp. (46 %). Phryganea bipunctata oraz Anabolia sp. będące recedentami, należały do 

gatunków o stosunkowo wysokiej frekwencji. Z kolei Oligotricha striata, należąca do 

subdominantów, miała stosunkowo niską frekwencję. Podobnie, więc jak dla całości 

jezior tego obszaru, można stwierdzić, że pospolitość nie zawsze związana była z li-

czebnością gatunku. 

 Zgodnie z analizą podobieństw faunistycznych Jaccarda (Rycina 4) jeziora Nie-

rybno, Głuche i Sosnówek wykazują największe podobieństwo wśród jezior lobelio-

wych. Dwa pierwsze znajdują się na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie, a 

trzecie w jego otulinie. Wraz z nimi w bloku podobieństw występują jeziora Moczadło, 

Małe Gacno i Długie, znajdujące się w obrębie około 7 km. Są to jeziora o niewielkiej 

powierzchni i kwaśnym odczynie wody (pH o wartości od 4 do 6). Jeziora Moczadło i 

sosnówek osiągają głębokość maksymalną 11m, Głuche 8, zaś pozostałe rzędu kilku 
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metrów.Ponadto jeziora Nawionek i Zmarłe (jedyne w których występuje Oecetis testa-

cea) wykazują pokrewieństwo. Oba te jeziora znajdują się we wspólnej rynnie polo-

dowcowej. 

 

Tabela 2. Ogólna charakterystyka chruścików (Trichoptera) jezior lobeliowych „Borów 
Tucholskich”; N – liczba osobników, Di – dominacja w procentach, O – liczba obiek-
tów na których stwierdzono takson, Fi – frekwencja w procentach. 
Table 2. General profile of caddisflies (Trichoptera) of lobelian lakes of „Bory Tucholskie”; N 
– number of speciments, Di – domination in percent, O – number of objects where taxa has been 
found, Fi – frequence in percent. 
Lp. Gatunek N Di O Fi 

 Rodzina: Ecnomidae  
1. Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) 2 0,161681 1 7,692 
 Rodzina: Polycentropodidae  

2. Cyrnus crenaticornis (Kolenati, 1859) 1 0,080841 1 7,692 
3. Cyrnus flavidus McLachlan, 1864 51 4,122878 7 53,85 
4. Cyrnus insolutus McLachlan, 1878 66 5,335489 3 23,08 
5. Cyrnus trimaculatus (Curtis, 1834) 1 0,080841 1 7,692 
- Polycentropodidae sp. 1 0,080841 1 7,692 
 Rodzina: Phryganeidae  

6. Agrypnia pagetana Curtis, 1835 1 0,080841 1 7,692 
7. Agrypnia varia (Fabricius, 1793) 3 0,242522 1 7,692 
8. Oligotricha striata (Linnaeus, 1758) 50 4,042037 3 23,08 
9. Phryganea bipunctata Retzius, 1783 16 1,293452 5 38,46 
10. Phryganea grandis Linnaeus, 1761 6 0,485044 1 7,692 
- Phryganea sp. (grandis) 1 0,080841 1 7,692 
- Phrygananeidae sp. 1 0,080841 1 7,692 
- Phryganea sp. 169 13,66209 7 53,85 
- Phryganeidae sp. 88 7,113985 11 84,62 
 Rodzina: Limnephilidae  
- Anabolia sp. 7 0,565885 6 46,15 

11. Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 2 0,161681 2 15,38 
12. Limnephilus borealis (Zetterstedt, 1840) 2 0,161681 2 15,38 
- Limnephilus sp. (borealis) 5 0,404204 2 15,38 

13. Limnephilus fuscicornis Rambur, 1842 1 0,080841 1 7,692 
- Limnephilus sp. (flavicornis) 26 2,101859 7 53,85 

14. Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840) 235 18,99757 9 69,23 
15. Limnephilus politus McLachlan, 1865 56 4,527082 5 38,46 
- Limnephilus sp. (politus) 87 7,033145 10 76,92 

16. Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) 1 0,080841 1 7,692 
- Limnephilus sp. (stigma) 6 0,485044 1 7,692 
- Limnephilus sp. 37 2,991108 6 46,15 
- Limnephilus sp.(politus-stigma) 7 0,341463 2 15,38 

17. Halesus digitatus (Schrank, 1781) 1 0,080841 1 7,692 
18. Halesus radiatus (Curtis, 1834) 22 1,778496 3 23,08 
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Lp. Gatunek N Di O Fi 
- Halesus sp. 1 0,080841 1 7,692 
 Rodzina: Molannidae  

19. Molanna angustata  Curtis, 1834 9 0,727567 2 15,38 
 Rodzina: Leptoceridae  

20. Ylodes conspersus (Rambur, 1842) 17 1,374293 1 7,692 
21. Triaenodes bicolor (Curtis,1834) 112 9,054163 9 69,23 
- Triaenodes sp. 31 2,506063 6 46,15 

22. Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) 36 2,910267 3 23,08 
23. Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 6 0,485044 2 15,38 
24. Mystacides nigra (Linnaeus, 1758) 1 0,080841 1 7,692 
- Mystacides sp. 39 3,152789 3 23,08 

25. Athripsodes cinereus (Curtis, 1834) 3 0,242522 1 7,692 
- Athripsodes sp. 8 0,646726 3 23,08 

26. Oecetis furva (Rambur, 1842) 1 0,080841 1 7,692 
27. Oecetis lacustris (Pictet, 1834) 8 0,646726 3 23,08 
28. Oecetis testacea (Curtis, 1834) 3 0,242522 2 15,38 
- Oecetis testacea-notata 9 0,727567 2 7,692 
- Oecetis sp. 1 0,080841 1 7,692 

 1237  
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Rycina 5. Struktura dominacji chruścików (Trichoptera) w jeziorach lobeliowych „Bo-
rów Tucholskich”. 
Figure 5. Domination structure of caddisflies (Trichoptera) in lobelian lakes of „Bory Tuchol-
skie”. 
 
 



 56

4.3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TRICHOPTERA POZOSTAŁYCH JE-
ZIOR 
 

W zebranym materiale wyróżniono 28 pewnie oznaczonych gatunków (Tabela 

3), które stanowią 9,7 % z liczby gatunków stwierdzonych w Polsce. Łącznie zebrano tu 

813 osobników chruścików. Trichopterofauna zbierana była na 13 obiektach, przy czym 

oddzielnie traktowano zatorfioną zatokę w jeziorze Niedźwiedź oraz wypływ z tego 

jeziora. 

Zebrane okazy należały do 8 rodzin (nie wystąpiła tu rodzina Ecnomidae). Naj-

więcej gatunków (8) należało do rodziny Limnephilidae i Polycentropodidae (6). Pozo-

stałe rodziny reprezentowało od jednego (Hydropsychidae, Goeridae, Molannidae) do 

pięciu gatunków (Leptoceridae) (Tabela 3). 

W opisywanych jeziorach stwierdzono występowanie wszystkich klas dominacji 

(Rycina 6). Najliczniej reprezentowani byli eudominanci (48 % zebranych okazów). Do 

eudominantów zaliczono 3 gatunki, były to: Mystacides longicornis, Hydropsyche an-

gustipennis i Anabolia sp. Subdominanci i recedenci stanowili odpowiednio po 24 i 

22% liczebności. Do subdominantów należały gatunki: Triaenodes bicolor, Limnephilus 

nigriceps, L. radiatus i Neureclipsis bimaculata. Natomiast do klasy recedentów należa-

ło 36 taksonów, między innymi Limnephilus politus. Najmniej liczną była klasa domi-

nantów (6 %), w  której znalazł się tylko jeden gatunek, Mystacides azurea. 

Anabolia sp., Limnephilus nigriceps i Mystacides sp. posiadały najwyższy 

współczynnik frekwencji. Limnephilus nigriceps należał do klasy subdominantów, po-

dobnie jak Neureclipsis bimaculata, która z kolei odznaczała się wyjątkowo niską fre-

kwencją. Tak więc można stwierdzić, podobnie jak w poprzednich przypadkach, że li-

czebność gatunków nie zawsze związana jest z ich frekwencją na opisywanym terenie. 

 Opisywane tu jeziora są w głównej mierze związane ze Strugą Siedmiu Jezior, w 

związku z czym wykazują duże podobieństwo (Rycina 3 i 4) i charakteryzują się obec-

nością limnebiontów (Cyrnus flavidus) oraz gatunków związanych z wodami płynącymi 

(Polycentropus flavomaculatus, Lype reducta, Halesus digitatus, H. radiatus). Ponadto 

przez  jeziora Małe i Duże Głuche przepływa rzeka Kulawa w swym górnym biegu, 

nadając im podobny charakter jak wyżej wspomnianym. Jeziora Gardliczno Małe i Du-

że prawdopodobnie były połączone ze sobą w przeszłości, co również wpływa na ich 

ciągłe podobieństwo. Zgodnie więc z oczekiwaniami, jedynie jezioro Niedźwiedź (o 

innym charakterze i zlokalizowane najbliżej osadnictwa), sama w sobie Struga Siedmiu 
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Jezior (ciek) oraz jezioro Ostrowite (o największej powierzchni i głębokości maksymal-

nej oraz średniej), odbiegają od pozostałych (Rycina 3). 

 

 

 

Tabela 3. Ogólna charakterystyka chruścików (Trichoptera) nie lobeliowych jezior 
„Borów Tucholskich”, N – liczba osobników, Di – dominacja w procentach, O – liczba 
obiektów na których stwierdzono takson, Fi – frekwencja w procentach. 
Table 3. General profile of caddisflies (Trichoptera) of non lobelian lakes of „Bory Tuchol-
skie”; N – number of speciments, Di – domination in percent, O – number of objects where taxa 
has been found, Fi – frequence in percent. 
Lp. Gatunek N Di O Fi 

 Rodzina: Polycentropodidae  
1. Holocentropus picicornis (Stephens, 1836) 1 0,123001 1 6,666667
2. Cyrnus crenaticornis (Kolenati, 1859) 2 0,246002 2 13,33333
3. Cyrnus flavidus McLachlan, 1864 10 1,230012 5 33,33333
4. Cyrnus insolutus McLachlan, 1878 3 0,369004 1 6,666667
- Cyrnus sp. 1 0,123001 1 6,666667
5. Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834) 3 0,369004 2 13,33333
6. Neureclipsis  bimaculata (Linnaeus, 1761) 32 3,936039 1 6,666667
 Rodzina: Psychomyidae  

7. Lype phaeopa (Stephens, 1836) 2 0,246002 2 13,33333
8. Lype reducta (Hagen, 1868) 4 0,492005 2 13,33333
9. Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758) 2 0,246002 2 13,33333
 Rodzina: Hydropsychidae  

10. Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 183 22,50923 3 20 
 Rodzina: Phryganeidae  

11. Agrypnia pagetana Curtis, 1835 3 0,369004 2 13,33333
- Agrypnia sp. 1 0,123001 1 6,666667

12. Oligotricha striata (Linnaeus, 1758) 1 0,123001 1 6,666667
13. Phryganea bipunctata Retzius, 1783 10 1,230012 3 20 
- Phryganeidae inded 3 0,369004 1 6,666667
- Phryganea sp. 5 0,615006 2 13,33333
- Phryganeidae sp. 5 0,615006 1 6,666667
 Rodzina: Goeridae  

14. Silo pallipes (Fabricius, 1781) 3 0,369004 1 6,666667
 Rodzina: Limnephilidae  
- Anabolia sp. 87 10,70111 12 80 

15. Limnephilus borealis (Zetterstedt, 1840) 3 0,369004 2 13,33333
- Limnephilus sp. (borealis) 5 0,615006 1 6,666667

16. Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848) 1 0,123001 1 6,666667
- Limnephilus sp. (fuscicornis) 2 0,246002 2 13,33333
- Limnephilus sp. (flavicornis) 13 1,599016 2 13,33333

17. Limnephilus marmoratus Curtis, 1834 1 0,123001 1 6,666667
18. Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840) 34 4,182042 5 33,33333
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Lp. Gatunek N Di O Fi 
19. Limnephilus politus McLachlan, 1865 13 1,599016 3 20 
- Limnephilus sp. (politus) 15 1,845018 1 6,666667

20. Limnephilus stigma Curtis, 1834 1 0,123001 1 6,666667
- Limnephilus sp. 34 4,182042 8 53,33333
- Limnephilus-Halesus 5 0,615006 3 20 

21. Halesus digitatus (Schrank, 1781) 10 1,230012 2 13,33333
22. Halesus radiatus (Curtis, 1834) 37 4,551046 6 40 
- Halesus sp. 8 0,98401 2 13,33333
 Rodzina: Molannidae  

23. Molanna angustata  Curtis, 1834 15 1,845018 4 26,66667
 Rodzina: Leptoceridae  

24. Triaenodes bicolor (Curtis,1834) 21 2,583026 3 20 
25. Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) 47 5,781058 4 26,66667
26. Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 124 15,25215 11 73,33333
27. Mystacides nigra (Linnaeus, 1758) 4 0,492005 2 13,33333
- Mystacides sp. 34 4,182042 6 40 

28. Athripsodes cinereus (Curtis, 1834) 14 1,722017 2 13,33333
- Athripsodes sp. 4 0,492005 2 13,33333
- Oecetis testacea-notata 1 0,123001 1 6,666667
- Oecetis sp. 5 0,615006 1 6,666667
- Leptoceridae sp. 1 0,123001 1 6,666667
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Rycina 6. Struktura dominacji chruścików (Trichoptera) w pozostałych obiektach „Bo-
rów Tucholskich”. 
Figure 6. Domination structure of caddisflies (Trichoptera) in other lakes of „Bory Tucholskie”. 
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5. DYSKUSJA 
 

Park Narodowy Bory Tucholskie oraz Zaborski Park Krajobrazowy wykazują 

wysoki stopień jednorodności cech środowiska. Dominują tu struktury przyrodnicze 

typu sandrowego. Ponadto Park Narodowy Bory Tucholskie został wydzielony z terenu 

Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W związku z powyższymi można ten teren trak-

tować całościowo. 

W zebranym materiale o zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej decydowały 

głównie rodziny: Limnephilidae i Leptoceridae, a w mniejszym stopniu Polycentro-

podidae i Phryganeidae. Natomiast o liczebności i strukturze ilościowej decydowały 

rodziny: Limnephilidae i Leptoceridae i Phryganeidae, a także, choć w mniejszym stop-

niu także i Hydropsychidae i Polycentropodidae (Tabela 1). 

 W większości występują na tym terenie pospolite gatunki jeziorne oraz gatunki 

charakterystyczne dla śródleśnych jezior. W faunie rzek dominują gatunki występujące 

w ciekach, znajdujących się pod silnym wpływem jezior (Hydropsyche angustipennis, 

Neureclipsis bimaculata). Hydropsyche angustipennis (Hydropsychidae), będący lim-

neksenem, głównie zasiedlającym potoki, jest dominantem w zebranym materiale, mi-

mo, iż odnaleziony był jedynie na 3 stanowiskach (2 cieki i jedno jezioro należące do 

Strugi Siedmiu Jezior). Wykazuje on wyjątkowo niską frekwencję, jednak związane jest 

to z niewielką ilością stanowisk usytuowanych w obszarze cieków. 

Największą liczbą osobników Trichoptera charakteryzuje się jezioro Głuche 

(260), a w kolejności za nim, Czarne (174), Moczadło (160) i Zmarłe (141). Wynika to 

jednak nie tylko z zasobności ich fauny, ale w dużej mierze z ilości stanowisk na któ-

rych pobierano próby w obrębie poszczególnych jezior i powtarzalności tych prób pod-

czas kolejnych terminów badań. Z drugiej zaś strony, jezioro Głuche było badane w 

dwóch terminach, podczas gdy pozostałe wymienione jeziora, we wszystkich trzech. 

W rodzinie Leptoceridae pojawił się gatunek Ylodes conspersus, który jest ga-

tunkiem rzadkim dla trichopterofauny Polski. Do tej pory został stwierdzony  na obsza-

rze Pojezierza Włodawskiego (CZACHOROWSKI & KORNIJÓW1993), Pomorskiego (CZA-

CHOROWSKI 1994)  oraz Poleskiego Parku Narodowego (CZACHOROWSKI & BUCZYŃSKI 

1999). Gatunek ten można uznać za rzadki, bo poprzednie stwierdzenia pochodzą z 

1933 roku (TOMASZEWSKI 1933 za MAJECKI 1996). Odnotowano go w jeziorze Mocza-

dło, będącym jeziorem lobeliowym. Jakkolwiek w skali całego terenu, był on tylko re-
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cedentem, tak dla samego jeziora znajdował się w klasie eudominantów. Rodzaj Ylodes 

został wydzielony z rodzaju Triaenodes stosunkowo niedawno (MANUEL & NIMMO 

1984 za MAJECKI 1996), dlatego często rozpatrywane są te rodzaje łącznie. 

Odnaleziony w jeziorach Nawionek i Zmarłe, Oecetis testacea jest gatunkiem 

rzadkim dla fauny Polski,  preferuje jeziora lobeliowe i oligotroficzne (CZACHOROWSKI 

1994). Na terenie Pomorza można uznać ten gatunek, jako typowy dla jezior lobelio-

wych, za zagrożony (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2002). Należący do tego samego 

rodzaju Oecetis lacustris, stwierdzony w jeziorze Czarnym, Wielkie Gacno i Nawionek 

jest również gatunkiem rzadkim dla fauny Polski (CZACHOROWSKI & BUCZYŃSKI 1999). 

Tak więc na tym terenie napotkano na rzadkie gatunki. Nie stwierdzono jednak, nowych 

taksonów dla trichopterofauny Pomorza (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2002). Można 

jednak przypuszczać, że dalsze badania doprowadziłyby do wykazania kolejnych cie-

kawych gatunków. 

Do tej pory nie prowadzono badań dotyczących chruścików opisywanych jezior 

Borów Tuchoskich, nie ma więc danych porównawczych, pozwalających na zaobser-

wowanie zmian w trichopterofaunie na tym terenie. Ponadto przeprowadzone badania 

miały charakter wstępny i nie uwzględniały wszystkich okresów fenologicznych a na 

omawianym terenie nie analizowano wszystkich typów siedlisk wodnych. Dlatego też 

można przypuszczać, że lista gatunków Trichoptera występujących na badanym obsza-

rze okaże się większa. 

Wydaje się jednak wartym zainteresowania zestawienie trichopterofauny tego 

samego regionu lecz innych siedlisk. Do porównania wybrano chruściki rzek Borów 

Tucholskich, zaprezentowane w pracy magisterskiej z roku 2004 (KAŃSKI 2004). W 

obu przeprowadzonych badaniach stwierdzono występowanie: Halesus digitatus, Hy-

dropsyche angustipennis, Polycentropus flavomaculatus, Lype reducta i Silo pallipes, 

czyli głównie gatunków limnefilnych i reofilnych (w przedstawianych badaniach zło-

wionych w większości na terenie Strugi Siedmiu Jezior i jezior należących do tego 

kompleksu). W obu przypadkach wszystkie wymienione gatunki, za wyjątkiem Hydro-

psyche angustipennis, należały do klasy recedentów. Gatunek ten, należał do klasy re-

cedentów w badaniach Kańskiego, zaś okazał się dominantem w prezentowanej pracy. 

Oczekiwane wyniki dla wspomnianego gatunku, powinny być niemal odwrotne. Tłu-

maczyć to można jednak jego bardzo wysoką liczebnością w próbach pobranych w 

Strudze Siedmiu Jezior oraz w wypływie z jeziora Niedźwiedź. 
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Dodatkowo gatunek Athripsodes cinereus, który nie został pewnie oznaczony 

dla rzek, potwierdzają próby pobrane ze Strugi Siedmiu Jezior i jeziora Niedźwiedź. 

Obiekty te wydają się być łącznikami, stymulatorami podobieństwa, pomiędzy bada-

niami prowadzonymi odnośnie rzek i jezior tego obszaru. Można by więc stwierdzić, że 

typ siedliska jest determinantem różnorodności fauny, nawet w obrębie takich samych 

warunków geograficznych.   

 W przedstawionych w niniejszej pracy badaniach, dotyczących głównie jezior 

Borów Tucholskich, odnotowano 9 rodzin należących do rzędu Trichoptera, natomiast 

w połączeniu z danymi dotyczącymi rzek tych terenów (KAŃSKI 2004), ich liczba wzra-

sta o pięć następnych, a mianowicie: Rhyacophilidae, Sericostomatidae, Brachycentri-

dae, Beraeidae oraz Lepidostomatidae. W rodzinie Rhyacophilidae odnotowano dwa 

gatunki: Rhyacophila fasciata i Rhyacophila nubila. W pozostałych rodzinach zaś po 

jednym taksonie, odpowiednio: Sericostoma personatum, Brachycentrus subnubilus, 

Beraeidae sp. indet., Lasiocephala basalis (?). 

Dodatkowo w poszczególnych rodzinach pojawiają się nowe gatunki. W Poly-

centropodidae: Plectrocnemia conspersa, w Hydropsychidae: Hydropsyche siltalai, H. 

pellucida, w Limnephilidae: Potamophylax cingulatus, P. rotundipennis, Limnephilus 

lunatus, Halesus tesselatus, Chaetopteryx villosa oraz w Leptoceridae: Athripsodes al-

bifrons, Leptocerus tineiformis, L. interruptus (?) i Ceraclea alboguttata. 

Daje to w sumie 15 nowych,  pewnie oznaczonych gatunków dla tego terenu i 3 

dalsze taksony. Oznaczałoby to, że na terenie Borów Tucholskich stwierdzono dotych-

czas 54 gatunki.  

W danych dotyczących rzek Borów Tucholskich (KAŃSKI 2004) nie występują 

gatunki: Ecnomus tenellus, Molanna angustata i gatunki z rodziny Phryganeidae. Wy-

daje się to zrozumiałym, gdyż gatunki reprezentujące te rodziny w Borach Tucholskich 

(Tabela 1) są limnebiontami. Gatunki wspólne natomiast (Polycentropus flavomacula-

tus, Lype reduta, Hydropsyche angustipennis, Siolo papiles, Halesus digitatus, Athrip-

sodes cinereus), to głównie limnekseny oraz limnefile, odłowione w znacznej mierze 

(dane dotyczące niniejszej pracy) na terenie Strugi Siedmiu Jezior oraz w jeziorze 

Niedźwiedź i jego wypływie. 

Jak już było wspomniane, Bory Tucholskie, w ogólnym rozumieniu, to teren 

kompleksu leśnego, który KOWALEWSKI (2002) opisuje jako porastający utwory piasz-

czyste sandru rzek Brdy i Wdy. Charakteryzuje się on wysoką jednorodnością. Można 

też spodziewać się, że bioróżnorodność w granicach tego obszaru powinna być podob-
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na. W latach 1998-1999 przeprowadzone zostały badania dotyczące entomofauny wod-

nej Tucholskiego Parku Krajobrazowego (KLUKOWSKA & TOŃCZYK 2002). Stanowiska 

znajdowały się na różnorodnych obiektach (struga, rów, zbiornik okresowy, jeziora). 

Wśród analizowanych grup bezkręgowców, znalazły się także chruściki. Zebrano tam 

156 osobników należących do Trichoptera, reprezentujących 10 taksonów, należących 

do 4 rodzin: Hydropsychidae, Goeridae, Limnephilidae, Molannidae. Wspólnymi ga-

tunkami są tu: Hydropsyche angustipennis, Molarna angustata oraz Anabolia sp., Lim-

nephilus sp., Halesus sp. i Triaenodes bicolor. 

W rodzinach Goeridae i Limnephilidae (w porównaniu z prezentowanymi bada-

niami) pojawiają się po dwa nowe gatunki, odpowiednio: Silo nigricornis (Pictet, 1834) 

i Goera pilosa (Fabricius, 1775) oraz Ironoquia dubia (Stephens, 1837) i Notidobia 

ciliaris (Linnaeus, 1761). Dawałoby to kolejne 4 gatunki, których można spodziewać 

się na terenie opisywanych parków. 

Traktując więc całościowo Bory Tucholskie, odnotowano na tym terenie około 

40% z fauny Trichoptera udokumentowanej dla terenu Pomorza (CZACHOROWSKI & 

PIETRZAK 2002). 

Idąc za tą myślą, iż Bory Tucholskie to przede wszystkim zwarty kompleks leśny, 

należy pamiętać, że determinuje on swoisty mikroklimat danego obszaru. Co więcej, 

otoczenie lasu silnie wpływa na ekosystemy wodne znajdujące się w jego obszarze i na 

jego pograniczu. Warto było by więc pokusić się o porównanie otrzymanych wyników 

dotyczących Trichotpera z badaniami dotyczącymi innego obszaru leśnego. 

Interesująca okazuje się konfrontacja uzyskanych wyników z danymi pochodzą-

cymi z Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, znajdującego się w południowo-

wschodniej Polsce. Analizowano tam głównie rzeki, drobne zbiorniki, torfowiska i sta-

wy. Spośród 63 wykrytych w Lasach Janowskich gatunków (CZACHOROWSKI i in. 

2000), wspólnymi okazało się aż 19: Holocentropus picicornis, Hydropsyche angusti-

pennis, Phryganea bipunctata, P. grandis, Agrypnia pagetana, A. varia, Oligotricha 

striata, Anabolia sp., Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus fuscicornis, L. rhombicus, 

L. stigma, Halesus digitatus, H. radiatus, Triaenodes bicolor, Mystacides azurea, My-

stacides longicornis, Oecetis furva, Oecetis lacustris. Wskazuje to na wysokie podo-

bieństwo składu gatunkowego analizowanych terenów.  

W Lasach Janowskich Halesus digitatus należał do klasy eudominantów a  Lim-

nephilus rhombicus - subdominantów, zaś w Borach Tucholskich oba te gatunki należa-
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ły do klasy recedentów. Większym podobieństwem, pod względem dominacji, charak-

teryzowała się Oligotricha striata, będąca odpowiednio dominantem i subdominantem. 

Szerokie spektrum występowania posiadały w Parku Lasów Janowskich Triae-

nodes bicolor i Glyphotaelius pellucidus. Pierwszy gatunek wykazuje takie same ten-

dencje w Borach Tucholskich, natomiast Glyphotaelius pellucidus został odnotowany 

jedynie w jeziorach Piecki i Czarne. Można to tłumaczyć dużą ilością prób pobieranych 

w strumieniach oraz badaniami drobnych śródleśnych zbiorników w Lasach Janow-

skich, które ten gatunek preferuje, zaś niewielką ilością takich stanowisk w Borach Tu-

cholskich. 

Innym, wyjątkowo cennym, jednocześnie najbardziej naturalnym kompleksem le-

śnym w Polsce jest Puszcza Białowieska. Dane zaprezentowane w 1987 roku (MO-

HAMMAD i in. 1987) wymieniają 72 gatunki, wśród których  25 jest wspólnych z wykry-

tymi w granicach obu opisywanych w owej pracy parków. 

Mimo dużej ilości wspólnych gatunków Trichoptera, charakteryzują się one naj-

częściej różną frekwencją. Jedynie Phryganea bipunctata (w obu przypadkach na śred-

nim poziomie frekwencji w porównaniu z innymi gatunkami), Polycentropus flavoma-

culatus, Halesus digitatus, Oecetis furva i O. lacustris i O. testacea (o niskiej frekwen-

cji) wykazują podobną pospolitość. Gatunki Triaenodes bicolor i Limnephilus nigriceps 

mają dużą częstość występowania w Borach Tucholskich, stosunkowo niewielką zaś w 

Puszczy Białowieskiej. Z kolei odwrotna sytuacja zarysowuje się między gatunkami: 

Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus stigma i Agrypnia pagetana. 

Większa wspólna liczba gatunków z fauną chruścików obszaru Puszczy Biało-

wieskiej charakteryzuje jeziora lobeliowe (21) niż pozostałe obiekty Borów Tuchol-

skich (17). Podobna tendencja zauważalna jest dla Lasów Janowskich. Spośród 19 

wspólnych gatunków z trichopterofauną odnalezioną w Borach Tucholskich, 15 gatun-

ków odnotowano w jeziorach lobeliowych, natomiast 11 było wspólnych z pozostałymi 

obiektami. Wskazuje to na bliższe podobieństwo fauny jezior lobeliowych z leśną, niż 

pomiędzy samymi terenami leśnymi. 

Można by również poświęcić chwilę na porównanie Trichoptera z innym rzę-

dem owadów badanym na terenie Borów Tucholskich, w celu odnalezienia jakiejś 

wspólnej tendencji, charakterystycznej dla tego obszaru. WENDZONKA (2002) charakte-

ryzuje odnalezione tam dwa gatunki ważek (Odonata): Leucorrhinia albifrons oraz 

Sympecma paedisca, jako rzadkie w skali kraju lecz powszechne na terenie Parku Naro-

dowego Borów Tucholskich. Co więcej, stwierdza, że w przypadku jezior lobeliowych, 
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zapewniających optymalne warunki środowiskowe w przypadku L. albifrons, późną 

wiosną, jest on dominantem. Analogiczną sytuację obserwujemy u Trichoptera. Limne-

philus nigriceps, będący gatunkiem stosunkowo rzadkim w skali Europy, w niektórych 

krajach posiada ponadto status zagrożonego wyginięciem, jest częsty i liczny w bada-

nych jeziorach lobeliowych. 

Wyłania się tu, kolejny raz, specyfika jezior lobeliowych, wspominana we wcze-

śniejszych rozdziałach. W związku ze swoistą florą i warunkami chemicznymi (głównie 

niskie pH, niski poziom jonów Ca2+) oraz stosunkowo młodym wiekiem tych jezior i 

ich niską trofią, można spodziewać się w nich specyficznej entomofauny. 

Jeziora lobeliowe potraktowano więc w pracy osobno, mimo, iż występują one 

na tym samym terenie. Bez wątpienia jednak, wpływają one na skład taksonomiczny 

chruścików tych obszarów. W badanych jeziorach lobeliowych wykazano obecność 28 

pewnie oznaczonych gatunków oraz rodzaj Anabolia, wskazujący na kolejny gatunek. 

Odnaleziono również domki z rodziny Limnephilidae, które sugerują dodatkowy gatu-

nek w tej rodzinie (zaznaczony w tabeli jako Limnephilus sp. (flavicornis)). 

Badania na innych jeziorach lobeliowych w okolicach Bytowa i Czaplicka  

(CZACHOROWSKI 1994), a więc również na terenach Borów Tucholskich, w ogólnym 

tych słów znaczeniu, wykazały 48 taksonów w randze gatunku. Wspólne dla obu badań 

było 25 taksonów, wśród których podobną, wysoką liczebność wykazywały Triaenodes 

bicolor (9,1% i 11,2%), Limnephilus politus (4,5% i 5,3%), Cyrnus flavidus (6,2% i 

4,2%), należące do podobnych przedziałów dominacji. Ponadto Ylodes conspersus bę-

dący gatunkiem rzadkim, został stwierdzony w obu przypadkach. Wysokie różnice wy-

stępują w liczebności Anabolia sp., która w prezentowanych badaniach należała do kla-

sy recedentów, zaś w innych badanych jeziorach lobeliowych jest zdecydowanym eu-

dominantem. Kolejną znaczną różnicą liczebności charakteryzuje się gatunek Limnephi-

lus nigriceps. Choć należał on do eudominantów (18,99%) w granicach Zaborskiego 

Parku Krajobrazowego, a dominantów (6,16%) w innych jeziorach lobeliowych, to wi-

doczna jest znaczna różnica w jego udziale procentowym  w obu przypadkach. 

Mimo różnic w ilości i składzie gatunkowym taksonów w obu przypadkach, ry-

suje się pewna wspólna tendencja. A mianowicie: o liczebności decydowali w obu 

przypadkach w porównywalnym stopniu eudominanci, dominanci i subdominanci (od 

33 do 26%, lub od 35 do 26%), natomiast o zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej, 

głównie recedenci (32 taksony w niniejszej pracy i 36 taksonów w innych jeziorach 

lobeliowych). 
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W obu przypadkach gatunki Molanna angustata i Phryganea bipunctata (charak-

terystyczne dla drobnych i śródleśnych jezior lobeliowych, ze słabo rozwiniętą roślin-

nością szuwarową i oczeretową) wykazują podobieństwo rzędu 30%. Ponadto Tinodes 

waeneri i Polycentropus flavomaculatus (charaktestyczne odpowiednio dla kamieniste-

go, nie zarośniętego litoralu i reofil występujący w jeziorach lobeliowych), wykazują 

podobieństwo rzędu 30% w badanych wcześniej jeziorach lobeliowych. Jakkolwiek nie 

stwierdzono ich w tego typu jeziorach Borów Tucholskich, wystąpiły one w innych 

obiektach opisywanego obszaru, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo odna-

lezienia ich dla tych jezior. 

W innym zgrupowaniu, na poziomie podobieństwa 20%, opisanym przez CZA-

CHOROWSKIEGO, znajdują się między innymi gatunki: Athripsodes cinereus, Oecetis 

lacustris, Mystacides azurea, Cyrnus flavidus, Ylodes conspersus, Orthotricha sp. Ga-

tunki te wykazują w Borach Tucholskich kilkunastoprocentowe podobieństwo, zaś 

wśród nich najwyższym współwystępowaniem cechują się Cyrnus flavidus i Ylodes 

conspersus (34%). 

W jeziorach analizowanych przez CZACHOROWSKIEGO, nie występują: Cyrnus 

insolutus, C. trimaculatus, Agrypnia pagetana, Phryganea grandis, Halesus radiatus i 

Mystacides nigra, które zostały odnotowane w prezentowanych badaniach. Z drugiej 

zaś strony, w badanych wcześniej jeziorach lobeliowych występują 24 nie odnalezione 

na opisywanym terenie gatunki Trichoptera (oraz 2 taksony w randze rodzajów, sugeru-

jących dodatkowe gatunki). Można więc spodziewać się przynajmniej kilku więcej ga-

tunków w jeziorach lobeliowych obu prezentowanych parków Borów Tucholskich oraz 

wcześniej badanych jeziorach. 

Według CZACHOROWSKIEGO (1994) fauna jezior lobeliowych przypomina jeziora 

Lubelszczyzny. Wydaje się więc celowym porównanie otrzymanych wyników z tri-

chopterofauną wspomnianego terenu. Dla Poleskiego Parku Narodowego i jego otocze-

nia wykazano 40 gatunków (CZACHOROWSKI & BUCZYŃSKI1999). Spośród nich 19 ga-

tunków okazało się wspólnych ze stwierdzonymi w jeziorach lobeliowych Borów Tu-

cholskich. Były to: Cyrnus crenaticornis, C. flavidus, C. insolutus, Ecnomus tenellus, 

Agrypnia pagetana, A. varia, Phryganea grandis, Oligotricha striata, Limnephilus bo-

realis, L. nigriceps, L. politus, Athripsodes cinereus, Mystacides longicornis, M. nigra, 

Triaenodes bicolor, Ylodes conspersus, Oecetis furva, O. lacustris, Molanna angustata. 

Cztery gatunki odnalezione w Poleskim Parku Narodowym, nie zostały odnalezione w 

jeziorach lobeliowych. Odnotowano je natomiast w innych obiektach na tym terenie, 
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były to: Holocentropus picicornis, Hydropsyche angustipennis, Limnephilus stigma, L. 

decipiens. Jak podają autorzy, dodatkowo z białoruskiej części Polesia znanych jest 13 

kolejnych gatunków, których można oczekiwać na tym terenie. Wśród nich znalazły się 

również gatunki odnalezione w Borach Tucholskich, a mianowicie: Phryganea bi-

punctata, Polycentropus flavomaculatus, Limnephilus fuscicornis, L. marmoratus. 

 W obu przypadkach licznie występowały Oligotricha striata, Cyrnus flavidus i 

Triaenodes bicolor. Z kolei sporadycznie pojawiały się: Agrypnia pagetana, A. varia, 

Phryganea grandis, Limnephilus borealis, Oecetis furva, O. lacustris i Molanna angu-

stata. Limnephilus nigriceps, będący eudominantem w jeziorach lobeliowych, pojawiał 

się raczej sporadycznie na Lubelszczyźnie. Natomiast Ylodes conspersus licznie wystę-

pujący w jeziorach poleskich, pojawił się tylko w jednym jeziorze lobeliowym (Mocza-

dło). 

 Fauna chruścików jezior lobeliowych i jezior Lubelszczyzny kształtuje się więc 

podobnie, nie tylko pod względem jakościowym, ale również (choć z pewnymi fluktu-

acjami) ilościowym. 

 Ze względu na charakter terenu, jak i jezior lobeliowych, fauna chruścików 

przypomina w dużym stopniu inne obszary leśne (analizowane Lasy Janowskie i Pusz-

cza Białowieska). Nie jest to zaskakujące, ponieważ zlewnia leśna w przypadku zbior-

ników wodnych, zapewnia im specyficzne warunki. Dotyczy to zarówno bezpośrednich 

czynników, jak choćby zacienianie brzegów, jak i pośrednich, związanych z allochto-

nicznymi substancjami dostarczanymi do tych zbiorników - dodatkowa baza pokarmo-

wa w postaci detrytusu. Bory Tucholskie, będące w głównej mierze borami sosnowymi, 

determinują humusowy charakter jezior. 

Większość opisywanych tu jezior to jeziora przepływowe, w których następuje 

wymiana wody. Jeziora lobeliowe tego terenu natomiast, są bezodpływowe. Ich zlewnia 

bezpośrednia pokrywa się z całkowitą. Wszystkie jeziora mają od kilku do kilkunastu 

razy większą zlewnię od ich powierzchni, znajdują się więc pod stosunkowo niewielkim 

wpływem zasilania zewnętrznego. Mimo stosunkowo dużego spadku terenu wokół 

zbiorników, naturalne cechy większości zlewni (bory sosnowe, bory bagienne, kwaśne 

buczyny, dąbrowy) pozwalają zachować ich niską trofię (SZYPER 2000). Wydaje się 

więc, że główne zagrożenia dla zachowania ich charakteru, związane są z nieodpowie-

dzialną działalnością człowieka w ich obrębie czy też w granicach ich zlewni. 

Jeziora lobeliowe wykazują specyficzną faunę chruścików, jednak wiadomo o 

nich niewiele. Dalsze badania nad tymi jeziorami są więc konieczne. Niniejsze badania 
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wniosły nowe dane do poznania Trichoptera jezior lobeliowych, co będzie będzie przy-

datne do opracowania metod monitoringu jezior. Wyniki niniejszych badń posłużą do 

lepszego poznania zasad siedliskowego rozmieszczenia chruścików w jeziorach lobe-

liowych a w dalszej perspektywie pomocne będą w opracowaniu metody monitoringu 

jezior w oparciu o makrobentos (w szczególności chruściki). 
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

 W zebranym materiale stwierdzono występowanie 2050 osobników, należących 

do 39 gatunków, Najwięcej gatunków należało do rodzin Limnephilidae - 11 ga-

tunków (21 taksonów) i  Leptoceridae – 9 gatunków (15 taksonów). 

 O zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej decydowały głównie rodziny Limne-

philidae i Leptoceridae, a w mniejszym stopniu Polycentropodidae i Phrygane-

idae. Natomiast o liczebności i strukturze ilościowej decydowały rodziny Lim-

nephilidae i Leptoceridae i Phryganeidae 

 Zgodnie z analizą podobieństw faunistycznych, jeziora podzielono na lobeliowe 

i związane ze Strugą Siedmiu jezior. 

 W większości występują na tym terenie pospolite gatunki jeziorne oraz gatunki 

charakterystyczne dla jezior śródleśnych, a gatunki występujące w ciekach, 

znajdujących się pod silnym wpływem jezior (Hydropsyche angustipennis, Neu-

reclipsis bimaculata). 

 W zebranym materiale znalazły się gatunki rzadkie dla fauny Polski: Ylodes 

conspersus, Oecetis testacea, Oecetis lacustris. 

 W jeziorach lobeliowych najliczniej występowały gatunki: Limnephilus nigri-

ceps, Phryganea sp., Triaenodes bicolor, Cyrnus insolutus oraz Limnephilus po-

litus, Cyrnus flavidus, Oligotricha striata, Mystacides azurea. Większość z nich 

preferuje zbiorniki śródleśne. 

 O liczebności w jeziorach lobeliowych decydowali w porównywalnym stopniu 

eudominanci, dominanci i subdominanci, natomiast o zróżnicowaniu i strukturze 

gatunkowej, głównie recedenci (32 taksony w niniejszej pracy i 36 taksonów w 

innych jeziorach lobeliowych), podobnie jak w przypadku wcześniejszych badań 

tego typu jezior (CZACHOROWSKI 1994). 

 O faunie chruścików jezior lobeliowych wiadomo niewiele. Konieczne są więc 

dalsze badania tych jezior.  
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8. SPIS TABEL, RYCIN I FOTOGRAFII 
 
Tabele 
 
Tabela 1. Ogólna charakterystyka chruścików (Trichoptera) jezior „Borów Tuchol-
skich”;  N – liczba osobników, Di – dominacja w procentach, O – liczba obiektów na 
których stwierdzono takson, Fi – frekwencja w procentach. 
Table 1. General profile of caddisflies (Trichoptera) of lakes of „Bory Tucholskie”; N – number 
of speciments, Di – domination in percent, O – number of objects where taxa has been found, Fi 
– frequence in percent. 
 
Tabela 2. Ogólna charakterystyka chruścików (Trichoptera) jezior lobeliowych „Borów 
Tucholskich”; N – liczba osobników, Di – dominacja w procentach, O – liczba obiek-
tów na których stwierdzono takson, Fi – frekwencja w procentach. 
Table 2. General profile of caddisflies (Trichoptera) of lobelian lakes of „Bory Tucholskie”; N 
– number of speciments, Di – domination in percent, O – number of objects where taxa has been 
found, Fi – frequence in percent. 
 
 
Tabela 3. Ogólna charakterystyka chruścików (Trichoptera) nie lobeliowych jezior 
„Borów Tucholskich”, N – liczba osobników, Di – dominacja w procentach, O – liczba 
obiektów na których stwierdzono takson, Fi – frekwencja w procentach. 
Table 3. General profile of caddisflies (Trichoptera) of non lobelian lakes of „Bory Tuchol-
skie”; N – number of speciments, Di – domination in percent, O – number of objects where taxa 
has been found, Fi – frequence in percent. 
 
 
Ryciny 
 
Rycina 1. Struktura dominacji chruścików (Trichoptera) w obiektach „Borów Tuchol-
skich”. 
Figure 1. Domination structure of caddisflies (Trichoptera) in objects of „Bory Tucholskie”. 
 
 
Rycina 2. Dendryt współwystępowania gatunków chruścików (Trichoptera), formuła 
ilościowa. 
Figure 2. Dendrite of co-occurence of species of caddisflies (Trichoptera), quantity formula. 
 
 
Rycina 3. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy jeziorami, w których pobie-
rane były próby, formuła ilościowa. 
Figure 3. Dendrite of faunistical similarities between lakes where samples were taken, quantity 
formula. 
 
Rycina 4. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy jeziorami, w których pobie-
rane były próby, formuła jakościowa. 
Figure 4. Dendrite of faunistical similarities between lakes where samples were taken, quality 
formula. 
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Rycina 5. Struktura dominacji chruścików (Trichoptera) w jeziorach lobeliowych „Bo-
rów Tucholskich”. 
Figure 5. Domination structure of caddisflies (Trichoptera) in lobelian lakes of „Bory Tuchol-
skie”. 
 
Rycina 6. Struktura dominacji chruścików (Trichoptera) w pozostałych obiektach „Bo-
rów Tucholskich”. 
Figure 6. Domination structure of caddisflies (Trichoptera) in other lakes of „Bory Tucholskie”. 
 
 
Fotografie 
 
 
Fotografia 1. Kwiat lobelii jeziornej (Lobelia dortmanna), fot. Tomasz Majewski. 
Picture 1. The flower of water lobelia (Lobelia dortmanna), by Tomasz Majewski. 
 
Fotografia 2. Jezioro Nawionek, fot. Elena Dyatlowa. 
Picture 2. Nawionhek Lake, by Elena Dyatlowa. 
 
Fotografia 3. Jezioro Moczadło, fot. Elena Dyatlowa. 
Picture 3. Moczadło Lake, by Elena Dyatlowa. 
 
Fotografia 4. Jezioro Zmarłe, fot. Elena Dyatlowa. 
Picture 4. Zmarłe Lake, by Elena Dyatlowa. 
 
Fotografia 5. Jezioro Żabionek, fot. Tomasz Majewski. 
Picture 5. Żabionek Lake, by Tomasz Majewski. 
 
Fotografia 6. Jezioro Małe Gacno, fot. Michał Skrzypczak. 
Picture 6. Małe Gacno Lake, by Michał Skrzypczak. 
 
Fotografia 7. Jezioro Gardliczno Małe, fot. Tomasz Majewski. 
Picture 7. Gardliczno Małe Lake, by Tomasz Majewski. 
 
Fotografia 8. Jezioro Niedźwiedź, fot. Tomasz Majewski. 
Picture 8. Niedźwiedź Lake, by Tomasz Majewski. 
 
 


