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1. WSTĘP 
 

Chruściki (Trichoptera) są jedną z ważniejszych grup owadów wodnych. Do tej pory 

opisano 11 185 gatunków (Morse 1997), z czego w Europie żyje ich ponad 900, w Polsce 

natomiast udokumentowano występowanie ponad 260 z 18 rodzin (Szczęsny 1991). 

Larwy zasiedlają środowisko wodne, zaś imagines prowadzą lądowy tryb życia, choć 

najczęściej spotkać je można w pobliżu wód. Larwy chruścików żyją we wszystkich 

śródlądowych wodach słodkich. Najbogatsza pod względem ilościowym i jakościowym 

trichopterofauna występuje w potokach, strumieniach i chłodnych górskich rzekach. Bardziej 

uboga fauna chruścików zasiedla duże, zwłaszcza ciepłe, rzeki i wody stojące. Wiele 

gatunków żyje w wodach okresowych, nieliczne natomiast w torfowiskach. Stańczykowska 

(1997) zalicza je do mezosaprobów, czyli organizmów środowisk średnio zanieczyszczonych. 

Większość larw chruścików buduje przenośne domki, których elementy składowe 

stanowi jedwabna nić oraz wbudowane w nią elementy wzmacniające, takie jak piasek, żwir, 

muszle ślimaków lub cząstki roślin. Niektóre larwy natomiast budują jedynie sieci służące do 

łowienia zdobyczy. 

Wśród larw chruścików istnieją nieomal wszystkie konsumenckie formy odżywiania 

się. Można wśród nich spotkać drapieżce (Rhyacophilidae, Polycentropodidae), detrytusofagi 

(Philopotamidae, Limnephilidae), fitofagi (Leptoceridae) i gatunki wszystkożerne 

(Phryganeidae, Molannidae, Limnephilidae). Część z nich wyspecjalizowała się w pobieraniu 

jednego rodzaju pokarmu, np. gąbek (Leptoceridae: Ceraclea) czy glonów (Hydroptilidae). 

Dorosłe osobniki są niepozornie ubarwione, w odcieniach brązu, czerni i szarości, z tego 

też względu nie są one atrakcyjne dla kolekcjonerów, a więc i stan ich poznania nie jest 

zadowalający, gdyż problemem tym zajmuje się jedynie niewielka grupa specjalistów. Skoro 

więc nie można liczyć na zbieraczy amatorów, którzy chcieliby poznać faunę swego regionu, 

dlatego też najobszerniej zbadane zostało występowanie tej grupy owadów w pobliżu dużych 

ośrodków akademickich, dysponujących specjalistami w tej dziedzinie. I tak pod względem 

regionalnym najlepiej poznana została trichopterofauna Karpat (Riedel 1962; Szczęsny 1975, 

1978, 1986) i Pojezierza Mazurskiego. Dokładnie zbadano również chruściki okolic 

Krakowa, szczególnie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Szczęsny 1968; Czachorowski 

1986, 1990a), a także fauna chruścików jezior Pojezierza Pomorskiego (Czachorowski 

1994a), Bagien Biebrzańskich (Czachorowski 1995a) i Karkonoszy (Czachorowski 1991, 

1993).  
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Na tle innych części kraju stosunkowo dobrze poznana została trichopterofauna Polski 

Północno-Wschodniej. Pierwsze wzmianki o chruścikach tego regionu można znaleźć w 

pracach Ulmera (1909, 1913 ), którego opracowania odnoszą się do całych Prus Wschodnich. 

W latach 20-tych i 30-tych Demel (1922, 1923, 1924), Racięcka (1931) i Rzóska (1935) 

opublikowali informacje o chruścikach Suwalszczyzny. Duże spisy gatunków z okolic 

Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Mazurskiego zawdzięczamy publikacjom 

Szczepańskiej (1958) i Botosaneanu (1960). Następnie badania nad rozmieszczeniem i 

ekologią chruścików tego regionu kontynuowane były w latach 80-tych i 90-tych przez 

ośrodek olsztyński. Zbadano jeziora Pojezierza Olsztyńskiego (Czachorowski 1994b, 1995b), 

drobne cieki okolic Olsztyna (Czachorowski 1990b), rzekę Pasłękę (Czachorowski 1988, 

1989) oraz drobne zbiorniki wód stojących północnej Polski (Czachorowski 1995c). W 1994 

roku Czachorowski opublikował pierwsze podsumowanie badań nad chruścikami Polski 

Północno-Wschodniej (Czachorowski 1994). 

Na podstawie powyższych opracowań można zauważyć, że badania skoncentrowane 

były na poznaniu fauny chruścików jedynie na obszarach atrakcyjnych pod względem 

turystycznym lub też w jednym typie wód. Natomiast na obszernym i stosunkowo 

szczegółowym tle poznania  całego regionu północno-wschodniej Polski, istnieją liczne białe 

plamy regionalne, gdzie często zaobserwować można antropogeniczne odkształcenia fauny 

oraz jej renaturalizację związaną z upadkiem rolnictwa. Zagadnienie to jest jeszcze bardzo 

słabo poznane. 

Po opublikowaniu pracy podsumowującej stan poznania tichopterofauny północno-

wschodniej Polski (Czachorowski 1994) wypełnienie istniejących białych plam 

kontynuowane było przez Lipnicką (1999), Kościukiewicz (2000) i Lugowską (2000), które 

zajmowały się badaniem występowania i rozmieszczenia larw chruścików w rzece Pisie i 

Wałszy, w ramach pisania prac magisterskich w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska 

UWM w Olsztynie. 

Na terenie Wzniesień Górowskich praktycznie brak jest jakichkolwiek badań nad 

występowaniem i rozmieszczeniem larw chruścików w zbiornikach wodnych. Jedynie 

Lugowska (2000) i Kościukiewicz (2000) zajmowały się chruścikami górnego odcinka rzeki 

Wałszy, a Lipnicka (1999) badała chruściki górnego odcinka rzeki Pisy i jej dopływów. 

Stanowiska badań wspomnianych autorek znajdują się w niedalekiej odległości od Wzniesień 

Górowskich lub na skraju tego mezoregionu.  

Natomiast stosunkowo dobrze poznane zostały ważki tego regionu. Faunę Odonata 

Wzniesień Górowskich badał Buczyński (Czachorowski i inni 2000). Stwierdził na tym 
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terenie występowanie 30 gatunków ważek, w tym 2 gatunki objęte ochroną i 5 

umieszczonych na Czerwonej Liście Ważek Polski. Zauważył ponadto, że obszary oddalone 

od Górowa Iławeckiego odznaczały się fauną bardziej naturalną niż bezpośrednie otoczenie 

miasta. Potencjalnie interesująca okazała się dolina rzeki Elmy, co jednak wymaga 

potwierdzenia w dalszych badaniach. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących składu 

gatunkowego chruścików Wzniesień Górowskich w kontekście badań regionalnych i 

antropogenicznych przekształceń siedlisk wodnych krajobrazu rolniczego. Jest jednocześnie 

fragmentem szerszych badań nad entomofauną wodną północnej i wschodniej Polski. 

Wstępne badania chruścików i ważek okolic Górowa Iławeckiego zostały przedstawione 

w formie posteru i zaprezentowane na XVIII Zjeździe Hydrobiologów Polskich w 

Białymstoku w roku 2000 (Czachorowski i inni 2000), gdzie problem ten spotkał się ze 

szczególnym zainteresowaniem. 
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2. MATERIAŁ  I  METODY 
 

2.1. Wstęp 
 

W badaniach uwzględniono cieki i zbiorniki stałe znajdujące się na terenie Wzniesień 

Górowskich. Wybór terenu badań został podyktowany brakiem pełnej inwentaryzacji 

trichopterofauny tego regionu oraz faktem, iż omawiane tereny posiadają wiele walorów 

turystyczno – krajoznawczych, wymagających jednak reklamy i promocji. 

 

2.2. Opis terenu badań 
 

Badania terenowe nad chruścikami (Trichoptera) prowadzono w latach 1998-2000 na 

terenie Wzniesień Górowskich. Wzniesienia Górowskie są wypiętrzeniami pochodzenia 

trzeciorzędowego, pokryte utworami czwartorzędowymi, głównie z ostatniego zlodowacenia. 

Rozciągają się między Pieniężnem a Górowem Iławeckim na północnym terenie Polski. 

Wzniesienia Górowskie są izolowanym cokołem morenowym zaliczonym do Pobrzeży 

Wschodniobałtyckich, który przekracza wysokość 100 m n.p.m. z najwyższym punktem –

Górą Zamkową (216 m n.p.m.) położoną na północny zachód od Górowa Iławeckiego. 

Wzniesienia Górowskie sąsiadują od zachodu z Równiną Warmińską, od południa z Równiną 

Ornecką, od wschodu z Równiną Sępopolską, od północy zaś obniżają się poza granicą 

państwa nad dolną Pregołą, zajmując w granicach Polski powierzchnię około 1280 km². 

(Kondracki 1994). 

W krajobrazie dominują formy pagórkowate ze wzgórzami moreny czołowej o 

nieregularnych formach, pokryte na znacznej przestrzeni lasami, co podnosi ich 

malowniczość i atrakcyjność widokową. Omawiany rejon jest ubogi w jeziora, które 

zachowały się w postaci szczątkowej lub uległy zlodowaceniu i przekształciły się w 

torfowiska. Duża jest tu natomiast liczba oczek wodnych i bagien, a sieć wód bieżących 

stanowi duża liczba małych cieków wodnych. 

Cechą charakterystyczną dla omawianego obszaru jest częsta zmienność stanów 

pogody, czego przyczyną jest ścieranie się wpływów klimatu morskiego i kontynentalnego. 

Lokalne odrębności klimatyczne tego obszaru wyrażają się również w mniejszej ilości energii 

słonecznej przypadającej na jednostkę powierzchni, która wynosi około 20–30 % mniej niż w 

- 8 -  



południowej części kraju. Jest to spowodowane dużą ilością dni pochmurnych i mglistych 

oraz pochłanianiem promieniowania przez duże ilości pary wodnej w powietrzu, gdyż 

wilgotność powietrza w tym rejonie wynosi około 82 %. Ze względu na znaczny udział gleb 

bielicowych jest to obszar mniej urodzajny.  

Badania terenowe nad występowaniem Trichoptera na terenie Wzniesień Górowskich 

przeprowadzono na 25 wyznaczonych stanowiskach (Rys. 1). 
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2.3. Opis stanowisk 
 

Stanowisko nr 1  

 Rzeka Elma w miejscowości Bądze. Rzeka nieuregulowana o szerokości ok. 4 m i     

głębokości do 70 cm. Dno rzeki żwirowe porośnięte moczarką, woda mętna od gliny. Próby 

pobierano z dna i kamieni. 

  

 

Fot. 1. Stanowisko nr 1 – rzeka Elma w miejscowości Bądze 
 

 
Stanowisko nr 2 

 Rzeka Młynówka w miejscowości Dęby. Szerokość 1 m, nurt wolny. Próby pobierane 

były na dwóch odcinkach: na odcinku śródleśnym rzeki z wodą czystą i przezroczystą, gdzie 

dość strome brzegi porośnięte były drzewami mocno zacieniającymi badany odcinek rzeki,   

oraz w okolicy zabudowanej, gdzie dno rzeki było muliste, miejscami twarde, porośnięte 

moczarką. 
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Fot. 2. Stanowisko nr 2 – rzeka Młynówka w miejscowości Dęby 

 

 

Stanowisko nr 3  

Jezioro Martwe oraz rów dystroficzny uchodzący do jeziora w pobliżu miejscowości 

Dzikowo Iławeckie. Jezioro śródleśne otoczone torfowiskami wysokimi, o charakterze 

torfowiskowo-dystroficznym (nazwa jeziora pochodzi od zaniku życia biologicznego 

spowodowanego zakwaszeniem akwenu). 

 

Stanowisko nr 4  

 Zbiornik okresowy w olsie oraz strumień śródleśny w miejscowości Garbniki. 

Szerokość zbiornika ok. 40 m, głębokość do 25 cm. Natomiast szerokość strumienia ok. 50 

cm, głębokość 15 cm. Dno piaszczyste, prąd słaby. 
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Stanowisko nr 5 

Dopływ rzeki Młynówki przed Górowem Iławeckim od strony południowej. Szerokość 

rzeki ok. 2 m, głębokość od 1 do 1,5 m. Prąd słaby, dno muliste porośnięte roślinnością.  

 

Stanowisko nr 6 

Rzeka Młynówka w miejscowości Górowo Iławeckie. Odcinek rzeki wybetonowany 

położony w parku miejskim. Próby pobierano na odcinku ok. 50 m. Szerokość rzeki ok. 2 m, 

głębokość do 40 cm. Prąd średni wartki, choć na badanym odcinku zmienny. 

  

Stanowisko nr 7  

Strumień w lesie przed Górowem Iławeckim tuż przy moście kolejowym. Dno 

piaszczysto – kamieniste, zamulone, niektóre kamienie porośnięte mchem. Próby pobierano 

na odcinku ok. 30 m. Prąd rzeki bystry, duże kamienie w nurcie. Na dnie rzeki i na brzegach 

kłody drewna i gałęzie. 

 

Stanowisko nr 8  

Strumień w głębokiej dolinie przed Górowem Iławeckim. Teren leśny, szerokość 

strumienia ok. 20 cm. Brzeg stromy, zadrzewiony, dno piaszczysto – kamieniste, liczne 

kamienie porośnięte mchem, mało roślinności wodnej. Próby pobierano na odcinku ok. 20 m. 

 

Stanowisko nr 9 

Strumień koło stawu Halickiego przed Górowem Iławeckim. Teren leśny, brzeg 

zadrzewiony, dno piaszczyste, prąd słaby. Strumień o szerokości 50 cm i głębokości 15 cm. 

 

Stanowisko nr 10 

Wypływ ze stawu miejskiego w Górowie Iławeckim. Brzeg strumienia porośnięty 

trawami, wśród nich licznie występują turzyce. Próby pobierano na odcinku ok. 10 m.  

 

Stanowisko nr 11 

Staw miejski w Górowie Iławeckim. Brzeg stawu umocniony. Stanowisko to występuje 

tuż obok drogi miejskiej. Zbiornik silnie zarośnięty roślinnością naczyniową z licznymi 

turzycami, pałką wodną, trzcinami. 

 

 

- 13 -  



Stanowisko nr 12 

Strumień oraz helokren przy strumieniu przed Górowem Iławeckim. Próby pobierano na 

odcinku ok. 10 m przy mleczarni. Prąd strumienia wartki. 

 

Stanowisko nr 13 

Kąpielisko miejskie w miejscowości Górowo Iławeckie. Sztuczny zalew hodowlany 

pełniący funkcje rekreacyjne. Brzeg zadrzewiony, stromo opadający; po jednej stronie 

znajduje się plaża miejska. Przy brzegu dużo pni i kłód drzewa. Próby pobierano z dna 

porośniętego manną mielec i z kłody.  

 

Stanowisko nr 14 

Staw Halickiego przed Górowem Iławeckim oddalony 1 km od Górowa Iławeckiego na 

północny wschód. Brzeg stawu mocno porośnięty drzewami zacieniającymi badanymi 

odcinek stawu. 

 

Stanowisko nr 15 

Zbiornik o charakterze okresowym w okolicy Górowa Iławeckiego. Zbiornik znajduje 

się na łące, silnie zarośnięty jest roślinnością naczyniową z licznymi turzycami. Dno 

zbiornika muliste. 

 

Stanowisko nr 16 

Zbiornik sztuczny w miejscowości Kamińsk utworzony w latach 70–tych w celach 

rekreacyjnych. Obecnie z powodu dużego zanieczyszczenia pełni funkcje stawu 

hodowlanego. Brzeg porośnięty wierzbą, dno grząskie, porośnięte moczarką. 
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Fot. 3. Stanowisko nr 16 – zbiornik sztuczny w miejscowości Kamińsk 

 

 

Stanowisko nr 17 

Rzeczka dystroficzna w miejscowości Kiwajny. Dno piaszczyste z resztkami detrytusu, 

miejscami butwiejące liście i gałęzie. Brzegi zadrzewione. 

 

Stanowisko nr 18 

Krasnołąka: próby pobierano w czterech różnych siedliskach. Były to: staw w 

miejscowości Krasnołąka – dno stawu gęsto porośnięte moczarką; śródłąkowy zbiornik 

okresowy silnie porośnięty roślinnością naczyniową z licznymi turzycami; przydrożny 

zbiornik okresowy oraz helokren znajdujący się tuż przy drodze przed miejscowością 

Krasnołąka. 

 

Stanowisko nr 19 

Paprocin: próby pobierano w trzech różnorodnych siedliskach. Były to: rzeka o 

szerokości 1 m i głębokości do 50 cm; źródło o charakterze małego helokrenu oraz 

hypokrenal wielkości 10 – 15 m. Wszystkie siedliska znajdują się tuż przy drodze przed 

miejscowością Paprocin. 
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Stanowisko nr 20 

Rzeka Elma w miejscowości  Piaseczno. Rzeka uregulowana o brzegach umocnionych 

faszyną o szerokości 2 – 3 m i głębokości 70 cm. Dno piaszczyste, woda mętna, pojedyncze 

kamienie. W rzece stwierdzono mało roślinności wodnej. 

  

 

Fot. 4. Stanowisko nr 20 – rzeka Elma w miejscowości Piaseczno 

 

 

Stanowisko nr 21 

Sołtysowizna: próby pobierane były w trzech różnych typach zbiorników. Były to: 

źródło żelaziste, strumień śródpolny oraz zbiornik okresowy położony wśród pól uprawnych i 

porośnięty rzęsą.  

 

Stanowisko nr 22 

Jezioro Białe i Jezioro Czarne w miejscowości Warszkajty oraz strumień śródleśny i 

rzeka w torfowisku niskim przed miejscowością Warszkajty. 

 

Stanowisko nr 23 

Rzeka Elma w miejscowości Wiewiórki. Szerokość rzeki do 2 m i głębokość do 80 cm. 

Brzeg rzeki uregulowany, nurt wolny. Próby pobierano na odcinku ok. 50 m. 
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Fot. 5. Stanowisko nr 23 – rzeka Elma w miejscowości Wiewiórki 

 

 

Stanowisko nr 24 

Rzeka Kamionka w miejscowości Worławki. Próby pobierano na odcinku śródłąkowym 

rzeki. Szerokość rzeki do 1 m, głębokość ok. 60 cm. 

 

Stanowisko nr 25 

Rzeka Elma w miejscowości Zielenica. Szerokość rzeki 1,5 do 2 m, głębokość do 70 

cm. Brzeg rzeki uregulowany, nurt zmienny. Próby pobierano na odcinku ok. 70 m. 
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2.4. Opis metod zbioru materiału 
 

Próby w terenie zostały pobrane trzykrotnie: w maju 1998 roku, w lipcu 1999 roku oraz 

w październiku 2000 roku. Do połowów służył głównie ręczny czerpak hydrobiologiczny. 

Zebrany materiał przebierano na białych kuwetach na miejscu w terenie lub przewożono do 

pracowni. Larwy konserwowano w 70%-owym alkoholu etylowym. Równocześnie z 

połowem larw, dla weryfikacji oznaczeń w pobliżu stanowisk odławiano imagines. 

Po odłowach przeprowadzonych w terenie nastąpiło oznaczanie gatunków wg dostępnej 

literatury. Po oznaczeniu materiału przeprowadzono jego analizę. Ogółem zebrano 862 larwy 

i poczwarki. 

Obecnie materiał przechowywany jest w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska 

UWM w Olsztynie. 

 

2.5. Zastosowane metody statystyczne  
 

Dominację wyliczano ze wzoru: 
 

%100
N
nDi =  

 
gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

 n – liczebność i-tego gatunku, 

 N – łączna liczebność wszystkich gatunków. 

 
 
Dla oceny dominacji wyróżniono za Biesiadką (1980) następujące klasy: 

eudominanci –gatunki o liczebności pow. 10% 

dominanci – 5,01-10%, 

subdominanci – 2,01-5% 

recedenci – poniżej 2% 
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Podobieństwa faunistyczne oraz współwystępowanie gatunków wyliczano z 

wykorzystaniem programu BIODIVERSITY, uwzględniając formułę jakościową (Jaccarda) 

oraz formułę uwzględniającą liczebności larw (Bray-Curtis’a). 

 
 Dla oceny specyficzności fauny oraz antropogenicznego odkształcenia zgrupowań 

wyliczono wskaźniki naturalności Wns i Wni (Czachorowski i Buczyński 1999). 

 

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

 

s

Wze
Wns

s

i
i∑

== 1
 

 

gdzie:  Wns – wskaźnik naturalności danej biocenozy, 

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

 s - liczba wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie. 

 

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

 

N

nWze
Wni

s

i
ii∑

== 1
 

 

gdzie: Wni - wskaźnik naturalności danej biocenozy, 

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

 ni  - liczebność i-tego gatunku, 

s - liczba wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie, 

N - suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie (liczba wszystkich 

osobników). 
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3. WYNIKI 
 

3.1. Ogólna charakterystyka materiału 
 

Ogółem zebrano 862 larwy, poczwarki i imagines należące do 48 gatunków z 11 rodzin 

(Tab. 1). Najwięcej gatunków (17) należało do rodziny Limnephilidae. Równie licznie 

reprezentowana była rodzina Leptoceridae (7 gatunków). Mniejszą liczbę gatunków 

stwierdzono z rodzin Goeridae (cztery gatunki) i Hydropsychidae (trzy gatunki). Rodziny 

Polycentropodidae i Phryganeidae reprezentowane były przez dwa gatunki, natomiast po 

jednym gatunku stwierdzono z rodzin Beraeidae, Lepidostomatidae, Molannidae, 

Sericostomatidae i Rhyacophilidae. 

Największą liczebnością charakteryzowały się rodziny Limnephilidae - 387 larw (co 

stanowi 45% całości materiału), Hydropsychidae – 186 larw (21% całości materiału) i 

Leptoceridae – 145 larw (17% całości zebranego materiału). Znacznie mniej zebrano 

osobników należących do rodziny Rhyacophilidae (61 larw) i Goeridae (54 larwy). Natomiast 

pojedyncze osobniki stwierdzono z rodzin Polycentropodidae (10), Phryganeidae (6), 

Molannidae i Sericostomatidae (po cztery). Ponadto oznaczono trzy larwy z rodziny 

Lepidostomatidae i dwie z rodziny Beraeidae. 

Wynika z tego, że o zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej decydowały głównie 

rodziny Limnephilidae i Leptoceridae, w mniejszym zaś stopniu rodziny Goeridae, 

Hydropsychidae, Polycentropodidae i Phryganeidae. Natomiast o liczebności i strukturze 

ilościowej decydowały rodziny Limnephilidae, Hydropsychidae i Leptoceridae, a także, choć 

w mniejszym stopniu, rodziny Rhyacophilidae i Goeridae. 

W zebranym materiale stwierdzono występowanie czterech klas dominacji. Do klasy 

eudominantów zaliczono Chaetopteryx villosa, Halesus digitatus i Hydropsyche pellucidula. 

Klasa dominantów reprezentowana była przez dwa gatunki: Hydropsyche angustipennis oraz 

Rhyacophila fasciata. 8 taksonów natomiast znalazło się w klasie subdominantów. Były to: 

Anabolia laevis, Athripsodes aterrimus, Hydropsyche siltalai, Limnephilus stigma, Lithax 

obscurus, Mystacides longicornis, Oecetis furva i Triaenodes bicolor. Najliczniej 

reprezentowana była klasa recedentów, do której zaliczono pozostałe 26 gatunki (Tab. 2). 
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Tabela 1. Ogólna charakterystyka rozmieszczenia Trichoptera na badanych 

stanowiskach,  n - liczba osobników, D - dominacja w % 

 

Takson n D Stanowiska 
LIMNEPHILIDAE 

Anabolia laevis  33  3,83 1,13,14,20,22 
Chaetopteryx villosa  148  17,17 5,7,8,9,12,19,21,22,24 
Glyphotealius pellucidus  2 0,23  2 
Halesus digitatus  95  11,02 1,5,8,9,13,17,19,20,22,25 
Halesus sp.  6 0,70  1,2 
Ironoquia dubia  1  0,12 21 
Limnephilus extricatus  2  0,23 17 
Limnephilus flavicornis  13  1,51 4,13,15,18 
Limnephilus incisus  2  0,23 18 
Limnephilus lunatus  14  1,62 3,20,22 
Limnephilus marmoratus  1  0,12 22 
Limnephilus politus  1  0,12 22 
Limnephilus rhombicus  6  0,70 6,13,17,20 
Limnephilus sp.  2 0,23  13,16 
Limnephilus stigma  31  3,60 3,4,13,15,17,18,21 
Limnephilus vittatus  1  0,12 18 
Potamophylax cingulatus  5  0,58 20 
Potamophylax latipennis  13  1,51 1,5,13,17,24,25 
Potamophylax rotundipennis  2  0,23 1,2 
Potamophylax sp. 9  1,04 18,2 

LEPTOCERIDAE 
Athripsodes aterrimus  41  4,76 14,16 
Athripsodes sp.  4  0,46 2,9,13 
Ceraclea sp.  5  0,58 14 
Mystacides longicornis  24  2,78 11,13,22 
Mystacides sp.  2  0,23 11 
Oecetis furva  39  4,52 13 
Oecetis lacustris  5  0,58 13 
Oecetis sp.  3  0,35 13 
Triaenodes bicolor  19  2,20 3,13,22 
Ylodes conspersus  3  0,35 22 

GOERIDAE 
Goera pilosa  3  0,35 2 
Lithax obscurus  36  4,18 2,9,18 
Silo nigricornis  5  0,58 2 
Silo pallipes  10  1,16 1,2,5,19,20 

HYDROPSYCHIDAE 
Hydropsyche angustipennis  65  7,54 5,6,9,17,25 
Hydropsyche pellucidula  99  11,48 1,20,23 
Hydropsyche siltalai  20  2,32 5 
Hydropsyche sp.  2  0,23 6,2 
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Takson n D Stanowiska 

SERICOSTOMATIDAE 
otidobia ciliaris  1  0,12 2 
otidobia sp.  2  0,23 10 
ericostomatidae indet.  1  0,12 9 

PHRYGANEIDAE 
ligostomis reticulata  3  0,35 3,4 
ligotricha striata  2  0,23 4 
hryganeidae indet.  1  0,12 17 

POLYCENTROPODIDAE 
yrnus crenaticornis  9  1,04 16 
lectrocnemia conspersa  1  0,12 22 

BERAEIDAE 
eraeodes minutus  2  0,23 2 

LEPIDOSTOMATIDAE 
asiocephala basalis  3  0,35 13,17 

MOLANNIDAE 
olanna angustata  4  0,46 13,22 

RHYACOPHILIDAE 
hyacophila fasciata  61  7,08 5,12,19,20,21 

Największą liczebnością charakteryzowali się eudominanci (39,7% analizowanego 

ateriału), oraz niewiele mniejszą subdominanci (28,2%). Dominanci i recedenci odznaczali 

ię podobną liczebnością, wynoszącą odpowiednio: 14,6% i 17,5% (Rys. 2). O zróżnicowaniu 

 strukturze gatunkowej zadecydowała klasa recedentów (67,5% zebranych gatunków), 

atomiast jak wynika z powyższych danych, o liczebności Trichoptera zadecydowali 

ominanci (Rys. 3).  
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Rys. 2. Liczebność Trichoptera w poszczególnych klasach dominacji 
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Rys. 3. Liczba gatunków Trichoptera w poszczególnych klasach dominacji 
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Tabela 2. Rozmieszczenie Trichoptera w różnych typach wód, 

n – liczba osobników, D – dominacja w % 

Gatunek 

rz
ek

a 

ró
w

 

st
ru

m
ie
ń 

źr
ód

ło
 

je
zi

or
o 

ok
re

so
w

y 

st
aw

 

n D
 

Anabolia laevis 3    25  5 33 3,83 
Athripsodes aterrimus     3  38 41 4,76 
Athripsodes sp. 2  1  1   4 0,46 
Beraeodes minutus 2       2 0,23 
Ceraclea sp.       5 5 0,58 
Chaetopteryx villosa 11  133 4    148 17,17 
Cyrnus crenaticornis     9   9 1,04 
Glyphotealius pellucidus 2       2 0,23 
Goera pilosa 3       3 0,35 
Halesus digitatus 43  32  20   95 11,02 
Halesus sp. 6       6 0,70 
Hydropsyche angustipennis 33  32     65 7,54 
Hydropsyche pellucidula 99       99 11,48 
Hydropsyche siltalai   20     20 2,32 
Hydropsyche sp. 1  1     2 0,23 
Ironoquia dubia    1    1 0,12 
Lasiocephala basalis 2    1   3 0,35 
Limnephilus extricatus 2       2 0,23 
Limnephilus flavicornis   1  10 2  13 1,51 
Limnephilus incisus      2  2 0,23 
Limnephilus lunatus 8 6      14 1,62 
Limnephilus marmoratus     1   1 0,12 
Limnephilus politus     1   1 0,12 
Limnephilus rhombicus 5    1   6 0,70 
Limnephilus sp.     2   2 0,23 
Limnephilus stigma 1 1   1 26 2 31 3,60 
Limnephilus vittatus       1 1 0,12 
Lithax obscurus 1  34 1    36 4,18 
Molanna angustata     4   4 0,46 
Mystacides longicornis     23  1 24 2,78 
Mystacides sp.     2   2 0,23 
Notidobia ciliaris 1       1 0,12 
Notidobia sp.   2     2 0,23 
Oecetis furva     39   39 4,52 
Oecetis lacustris     5   5 0,58 
Oecetis sp.     3   3 0,35 
Oligostomis reticulata  2 1     3 0,35 
Oligotricha striata      2  2 0,23 
Phryganeidae 1       1 0,12 
Plectrocnemia conspersa   1     1 0,12 
Potamophylax cingulatus   5     5 0,58 
Potamophylax latipennis 10  2  1   13 1,51 
Potamophylax rotundipennis 2       2 0,23 
Potamophylax sp. 8   1    9 1,04 
Rhyacophila fasciata 16  44 1    61 7,08 
Sericostomatidae   1     1 0,12 
Silo nigricornis 5       5 0,58 
Silo pallipes 7  3     10 1,16 
Triaenodes bicolor     19   19 2,20 
Ylodes conspersus     3   3 0,35 
  274 9 313 8 174 32 52 862 100,00 
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3.2. Rozmieszczenie chruścików na stanowiskach 

 
Najwięcej larw stwierdzono na stanowiskach 13 i 9 (odpowiednio 108 i 95 larw), nieco 

mniej na stanowiskach 5 i 12 (79 larw) oraz stanowiskach 20 i 22 (odpowiednio 77 i 73 

larwy). Zdecydowanie najmniej larw zebrano na stanowiskach 7, 10, 11 i 15. 

Podobnie przedstawia się sytuacja z liczebnością gatunków. I tak na stanowisku 13 

odnotowano najwięcej gatunków, najmniej natomiast stwierdzono na stanowiskach 7, 10 i 23. 

Podobieństwa między faunami zbiorników różnych typów badano w oparciu o dane 

jakościowe (formuła Jaccarda) i ilościowe (formuła Bray–Curtis’a). W ujęciu jakościowym 

wyraźnie grupują się i wyodrębniają dwie grupy zbiorników: cieki oraz wody stojące (Rys. 

4). W ciekach większe podobieństwo w faunie uwidaczniają się między rzekami i 

strumieniami (podobieństwo wynosi 28 %). Z kolei w przypadku wód stojących fauna jezior 

wyraźnie grupowała się z fauną stawów, a fauna rowów z fauną zbiorników okresowych. 

Zaistniało stosunkowo niewielkie podobieństwo (5%) pomiędzy tymi dwoma zgrupowaniami. 

W ujęciu ilościowym natomiast najbardziej odrębna okazała się fauna źródeł, która nie 

wykazała żadnego podobieństwa z innymi typami wód. Wyraźnie wyodrębniły się, podobnie 

jak w ujęciu jakościowym, wody stojące, wśród których wartości podobieństw były jednak 

znacznie niższe niż w oparciu o formułę Jaccarda. Na najwyższym poziomie podobieństw (34 

%) wyodrębniła się fauna strumieni i rzek, a fauna jezior dołącza do tego bloku na poziomie 

podobieństw 9 % (Rys. 5).  

 
Rys. 4. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy różnymi typami wód, ujęcie 

jakościowe 
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Rys. 5. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy różnymi typami wód, ujęcie 

ilościowe 

 
 

W dendrycie podobieństw faunistycznych między stanowiskami wyliczonych formułą 

jakościową Jaccarda na poziomie podobieństw w granicach 50 % wyodrębnia się pięć grup 

stanowisk: stanowisko 5 i 19, stanowisko 12 i 21, stanowisko 7 i 8, stanowisko 4 i 15 oraz 1 i 

20 (Rys. 6). Jest to w pełni uzasadnione, gdyż poszczególne pary stanowisk tworzą podobne 

typy zbiorników wodnych. Zaskakujące jest natomiast podobieństwo 0 % stanowiska 23 – 

odcinek rzeki Elmy w miejscowości Wiewiórki, podczas gdy pozostałe odcinki tej rzeki 

wykazały podobieństwo 45 %. Równie niezrozumiały jest brak podobieństw faunistycznych 

między różnymi odcinkami rzeki Młynówki.  

Wyodrębnienie się niektórych zgrupowań zostało potwierdzone formułą ilościową, 

gdzie na poziomie podobieństw powyżej 50 % wyróżniają się również stanowiska: 5 i 19 oraz 

4 i 15 (Rys. 7). Pozostałe bloki zgrupowań są jednak różne. I tak stanowisko 1 tworzyło 

zgrupowanie ze stanowiskiem 25 na poziomie podobieństw 40 %, co jest w pełni uzasadnione 

faktem, że są to dwa odcinki rzeki Elmy. Kolejne zgrupowanie to stanowiska 8 i 21 

(podobieństwo 53 %), charakteryzujące się z kolei podobnym typem wód. 
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Rys. 6. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami, formuła 

jakościowa, sample  – numer stanowiska zgodnie z tabelą 3 

 
 
 

 
Rys. 7. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami, formuła ilościowa, 

sample  – numer stanowiska zgodnie z tabelą 3 
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Tabela 3. Liczebność gatunków na poszczególnych stanowiskach 
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 STANOWISKA 

Gatunek 1.          2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
Anabolia laevis 2          3   2  1  5      1  1     
Athripsodes aterrimus              8  3          3
Athripsodes sp.  2       1    1             
Beraeodes minutus  2                        
Ceraclea sp.              5            
Chaetopteryx villosa                          13 2 14 18 69 5 19 1 7
Cyrnus crenaticornis                9          
Glyphotealius pellucidus  2                        
Goera pilosa  3                        
Halesus digitatus 6                         11 4 16 1 6 4 1 34 9
Halesus sp. 3                   3      
Hydropsyche angustipennis     7 7   5        4        2 2 2
Hydropsyche pellucidula 6                   1   6   5 1
Hydropsyche siltalai     0                     2
Hydropsyche sp.      1              1      
Ironoquia dubia                     1     
Lasiocephala basalis             1    2         
Limnephilus extricatus                 2         
Limnephilus flavicornis    1         0  1   1        1
Limnephilus incisus                  2        
Limnephilus lunatus   6                 2  6    
Limnephilus marmoratus                      1    
Limnephilus politus                      1    
Limnephilus rhombicus      2       1    1   2      
Limnephilus sp.             1   1          
Limnephilus stigma                          2 6 1 3 1 13 5
Limnephilus vittatus                  1        
Lithax obscurus  1       4         1        3
Molanna angustata             1         3    



 STANOWISKA 

Gatunek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
Mystacides longicornis           1  8         5    1
Mystacides sp.           2               
Notidobia ciliaris  1                        
Notidobia sp.          2                
Oecetis furva             9             3
Oecetis lacustris             5             
Oecetis sp.             3             
Oligostomis reticulata   2 1                      
Oligotricha striata    2                      
Phryganeidae                 1         
Plectrocnemia conspersa                      1    
Potamophylax cingulatus                    5      
Potamophylax latipennis 1    2        1    1       5 3 
Potamophylax rotundipennis 1                   1      
Potamophylax sp.                  1  8      
Rhyacophila fasciata                          23 10 17 1 10
Sericostomatidae         1                 
Silo nigricornis  5                        
Silo pallipes 1 1   3              4 1      
Triaenodes bicolor   1          2         6    1
Ylodes conspersus                      3    
  20                         17 11 10 79 10 2 18 95 2 3 79 108 48 4 13 38 19 30 77 35 73 16 12 14
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3.3. Analiza współwystępowań gatunków 
 

Analizując z kolei współwystępowania gatunków na stanowiskach (Rys. 8) można 

stwierdzić, że wyodrębnione zgrupowania układały się zgodnie z podobnymi wymaganiami 

ekologicznymi. Dlatego też wyraźnie różnicują się bloki utworzone z gatunków typowych dla 

wód stojących oraz takie, w których głównym komponentem są gatunki charakterystyczne dla 

cieków. 

Wyodrębniły się dwa wyraźne zgrupowania, w których współwystępowanie gatunków 

sięga blisko 100 %. Tworzą je: Plectrocnemia conspersa, Limnephilus politus i Limnephilus 

marmoratus (wszystkie gatunki stwierdzono wyłącznie na stanowisku 22) oraz drugie 

zgrupowanie, gdzie obok siebie występują Glyphotealius pellucidus i Beraeodes minutus 

(obydwa gatunki charakterystyczne dla cieków i odłowione jedynie na stanowisku 2). Na 

poziomie współwystępowania powyżej 50 % powstało kilka zgrupowań. Ylodes conspersus 

znalazł się w zgrupowaniu z Molanna angustata, Limnephilus vittatus z Limnephilus incisus, 

Limnephilus extricatus z Lasiocephala basalis, a Lithax obscurus znalazł się obok 

Hydropsyche angustipennis. Notidobia ciliaris znalazła się w zgrupowaniu z Silo nigricornis, 

Goera pilosa, Glyphotealius pellucidus i Beraeodes minutus, natomiast Oecetis furva 

współwystępował z Limnephilus flavicornis, Triaenodes bicolor, Mystacides longicornis i 

Anabolia laevis. 

W analizowanym materiale znalazły się też gatunki nie tworzące zgrupowań z innymi, 

jak Ironoquia dubia i Cyrnus crenaticornis. 
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Rys. 8. Dendryt współwystępowań gatunków Trichoptera na stanowiskach 
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3.4. Ocena naturalności fauny 
 

Dla zbadania stopnia naturalności fauny chruścików analizowano wskaźniki 

naturalności dla każdego stanowiska oddzielnie (Tab. 4). Uwzględniono przy tym kilka 

różnych podejść. W pierwszym skoncentrowano się na faunie źródeł, w drugim na faunie 

strumieni, w trzecim natomiast obserwowano faunę rzek. W każdym z tych podejść 

koncentrowano się na specyficzności fauny innych typów wód. 

W odniesieniu do fauny źródeł, zarówno w ujęciu jakościowym jak i ilościowym, na 

żadnym stanowisku nie stwierdzono wskaźników o wartościach wyższych (wartości te 

wahały się w granicach 0,83-2,76), co świadczy o braku gatunków typowo źródliskowych. 

Może świadczyć również o tym, iż fauna źródeł jest bardziej zmieniona antropogenicznie. 

Wskaźniki ukierunkowane na faunę strumieni były wyraźnie wyższe (Tab. 4). 

Najwyższymi wskaźnikami w ujęciu jakościowym odznaczały się stanowiska: 7 (Wns = 16) 

oraz 8, 12, 19 i 24 (Wns = 12). Najniższe wartości odnotowano natomiast dla stanowisk: 11 

(Wns = 1) i 16 (Wns = 1,33), co jest zrozumiałe, gdyż są to zbiorniki wód stojących. W ujęciu 

ilościowym sytuacja przedstawia się podobnie, choć widoczne są pewne różnice. Największe 

wartości zanotowano dla stanowisk: 7 (Wni = 16), 12 (Wni = 15) i 8 (Wni = 14,2), a także 3 i 

24, gdzie Wni wynosi odpowiednio 12,1 i 12,7. Najniższymi wskaźnikami, podobnie jak w 

ujęciu jakościowym, odznaczały się stanowiska: 11 (Wni = 1) i 16 (Wni = 1,08).  Na 

stanowiskach, w których wskaźnik Wni większy był niż Wns, gatunki specyficzne dla 

strumieni ilościowo uzyskiwały większe dominacje. A więc gatunki niespecyficzne, w tym 

przypadkowe,  odgrywały mniejszą rolę. I analogicznie, większe wartości Wns niż Wni 

wskazują na większe znaczenie gatunków niespecyficznych. 

Podobnie wysokie wartości uzyskały wskaźniki ukierunkowane na faunę rzek. 

Wskaźnik jakościowy najwyższe wartości uzyskał na stanowiskach 10 i 23 (Wns = 16) oraz 1 

(Wns = 11,43) i 25 (Wns = 13,3), najniższe wartości natomiast zanotowano na stanowiskach: 

4 i 21 (Wns = 1,25), a także 12 i 15 (Wns = 1,5). Na stanowiskach: 1, 3, 6, 9, 12, 17, 20, 21 i 

22 wartości Wni były wyższe niż Wns, co świadczy o większej liczebności gatunków 

typowych dla rzek, a zatem mniejszym udziale gatunków eurytopowych. 

Analiza wskaźników naturalności wskazuje, że trichopterofauna badanych zbiorników 

wodnych Wzniesień Górowskich wykazuje w podobnym stopniu charakter strumieniowy i 

rzeczny, nie ma natomiast charakteru źródliskowego.  
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Tabela 4. Wskaźniki naturalności biocenoz 

STANOWISKA 
  1                   2 3 4 5 6 7 8 9 10      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Wns źródła 1,14 2,38 1,50 1,25 1,14 1,33 1,00 1,00 0,83 1,00 1,00 1,00 1,07 1,00 1,00 1,00 1,13 1,00 1,25 1,50 1,00 1,18 1,00 1,00 1,00 
Wni źródła 1,05 2,76 1,73 1,10 1,04 1,20 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,13 1,26 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 
Wns strumienie 6,86 5,88 8,75 6,50 8,86 6,67 16,00 12,00 5,83 4,00 1,00 12,00 3,67 2,00 3,00 1,33 7,00 4,33 12,00 8,83 10,50 6,00 2,00 12,00 6,00 
Wni strumienie 5,30 4,35 12,09 4,00 8,08 4,80 16,00 14,22 7,78 4,00 1,00 14,99 1,95 1,31 2,50 1,08 4,26 2,74 10,40 4,70 11,71 6,40 2,00 12,67 7,14 
Wns rzeki 11,43 4,63 2,75 1,25 9,57 12,00 2,00 5,00 5,83 16,00 2,00 1,50 4,47 9,33 1,50 2,00 8,13 3,50 4,75 8,75 1,25 3,36 16,00 9,00 13,33 
Wni rzeki 12,00 2,59 4,82 1,10 7,91 13,60 2,00 3,33 8,81 16,00 2,00 1,87 2,50 5,67 1,25 1,69 12,97 1,79 3,03 13,26 1,54 6,19 16,00 7,83 10,86 

 
Ogólnie: 

Wns źródła 1,34 
Wni źródła 1,09 
Wns strumienie 5,36 
Wni strumienie 6,73 
Wns rzeki 5,32 
Wni rzeki 6,50 
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4. DYSKUSJA 
 

W zbiornikach wodnych Wzniesień Górowskich stwierdzono występowanie 48 

gatunków chruścików. W porównaniu do całego terenu Polski Północno–Wschodniej jest to 

liczba stosunkowo niewielka, gdyż stanowi 25 % trichopterofauny omawianego regionu 

Polski (Czachorowski 1994c), gdzie udokumentowano występowanie 171 gatunków, a 

całkowitą liczbę gatunków w granicach omawianego obszaru oszacowano na 180–190 

gatunków Trichoptera. Mniejsza liczba gatunków wynika przede wszystkim z faktu, iż na 

obszarze Wzniesień Górowskich nie występują wszystkie typy siedlisk wodnych. Ponadto 

przeprowadzone badania miały charakter wstępny i nie uwzględniały wszystkich okresów 

fenologicznych. Można więc sądzić, iż rzeczywista liczba gatunków Trichoptera 

występujących na badanym obszarze jest nieco większa. Na badanym obszarze 

powierzchniowo dominują wody bieżące. Zauważa się jednocześnie stosunkowo duże 

przekształcenia antropogeniczne wszystkich typów zbiorników wodnych. Może być to druga 

przyczyna relatywnie małej liczby stwierdzonych gatunków.   

Porównując gatunki złowione na Wzniesieniach Górowskich w latach 1998 – 2000 ze 

spisem gatunków wykazanych w Katalogu Fauny Polski (Tomaszewski 1965) dla Pojezierza 

Mazurskiego można odnaleźć 32 gatunki wspólne. W powyższej publikacji nie odnotowano 

jednak 7 gatunków: Beraeodes minutus, Hydropsyche siltalai, Limnephilus incisus, 

Plectrocnemia conspersa, Potamophylax latipennis, Silo nigricornis, Ylodes conspersus. Z 

kolei Czachorowski (1994c) na podstawie samodzielnie zebranego materiału przedstawił 

wykaz 8 nowych gatunków dla Polski Północno–Wschodniej oraz 5 gatunków niepewnych, 

ze względu na oznaczenia wyłącznie na podstawie larw. Wspólne z powyższym wykazem 

okazały się trzy gatunki: Hydropsyche siltalai, Potamophylax latipennis, Beraeodes minutus. 

Nowymi taksonami dla regionu, nie stwierdzonymi zarówno przez Czachorowskiego (1994c) 

jak i Tomaszewskiego (1965) na terenie Polski Północno-Wschodniej okazały się trzy 

gatunki: Limnephilus incisus, Silo nigricornis i Ylodes conspersus. 

Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę porównywalnych badań różnych typów 

zbiorników wodnych określonego regionu Polski, pojawiają się trudności w interpretacji 

wyników. Dlatego też należy oddzielnie porównywać chruściki wód stojących i 

trichopterofaunę cieków. 

Na terenie Pojezierza Mazurskiego stosunkowo dokładnie pod względem faunistycznym 

poznano rzeki. W rzece Wałszy stwierdzono występowanie 31 gatunków chruścików 

(Lugowska 2000), w tym wspólnych gatunków do Trichoptera rzek Wzniesień Górowskich 
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było 18: Hydropsyche siltalai, Hydropsyche pellucidula, Chaetopteryx villosa, Halesus 

digitatus, Potamophylax cingulatus, Potamophylax rotundipennis, Goera pilosa, Silo pallipes, 

Notidobia ciliaris, Lasiocephala basalis, Lithax obscurus, Limnephilus extricatus, L. lunatus, 

L. flavicornis, L. rhombicus, L. stigma, Anabolia laevis, Ironoquia dubia. Rozpatrując 

strukturę dominacji porównywanych rzek można stwierdzić, iż w obu przypadkach 

eudominantami okazały się dwa gatunki: Chaetopteryx villosa i Halesus digitatus. Kolejnym 

eudominantem w rzekach Wzniesień Górowskich był Hydropsyche pellucidula, a w Wałszy – 

Lithax obscurus. Powyższa grupa zadecydowała o liczebności chruścików w omawianych 

rzekach. 

Różne są natomiast gatunki w klasie dominantów. W rzekach Wzniesień Górowskich 

były to: Hydropsyche angustipennis i Rhyacophila fasciata, podczas gdy w rzece Wałszy 

dominantami okazały się Limnephilus lunatus  i L. rhombicus. Dwa ostatnie gatunki w 

rzekach okolic Górowa Iławeckiego znalazły się w klasie recedentów, natomiast Rhyacophila 

fasciata nie została odłowiona w rzece Wałszy. Najliczniejszą grupą okazali się recedenci i to 

oni zadecydowali o strukturze porównywanych rzek. 

Faunę chruścików rzek znajdujących się na terenie Wzniesień Górowskich można 

również porównać z trichopterofauną rzeki Łyny (Kanclerz 1997). Stwierdzono w niej 

obecność 48 gatunków, z czego aż 11 było wspólnych z ciekami okolic Górowa Iławeckiego: 

Hydropsyche angustipennis, H. pellucidula, H. siltalai, Limnephilus lunatus, L. rhombicus, 

Glyphotealius pellucidus, Anabolia laevis, Halesus digitatus, Chaetopteryx villosa, Ceraclea 

sp., Silo pallipes. W omawianych rzekach wspólnym eudominantem okazał się Hydropsyche 

pellucidula, a oprócz niego w Łynie stwierdzono obecność dwóch innych eudominantów: 

Halesus sp. i Ceraclea dissimilis, a w ciekach Wzniesień Górowskich – Chaetopteryx villosa i 

Halesus digitatus, które w Łynie występowały odpowiednio w klasie recedentów i 

subdominantów. Ceraclea dissimilis nie odłowiono w ciekach Wzniesień Górowskich. 

Na Pojezierzu Mazurskim badano również trichopterofaunę rzeki Pisy i jej dopływów 

(Lipnicka 1999). W rzece tej stwierdzono występowanie 21 gatunków, co w porównaniu do 

innych rzek nizinnych jest liczbą stosunkowo niedużą. Aż 17 gatunków okazało się 

wspólnych z rzekami występującymi na Wzniesieniach Górowskich. Do tych gatunków 

należą: Hydropsyche siltalai, H. pellucidula, H. angustipennis, Ironoquia dubia, 

Potamophylax latipennis, P. rotundipennis, Halesus digitatus, Chaetopteryx villosa, Anabolia 

laevis, Limnephilus lunatus, L. rhombicus, L. flavicornis, L. vittatus, L. stigma, Goera pilosa, 

Notidobia ciliaris, Athripsodes aterrimus. Porównanie składu gatunkowego i struktury 

ilościowej badanych rzek Wzniesień Górowskich i rzeki Pisy wskazuje na ich duże 
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podobieństwo faunistyczne. Sytuacja ta może być spowodowana bliskością terenów, na 

których znajdują się omawiane rzeki oraz podobieństwem krajobrazu, przez które one 

przepływają lub też dużym podobieństwem siedliskowym porównywanych cieków. W 

rzekach Wzniesień Górowskich nie stwierdzono czterech gatunków charakterystycznych dla 

rzeki Pisy. Do tych gatunków należą: Halesus tesselatus, Limnephilus bipunctatus, Lype 

phaeopa i Glossosoma boltoni. 

Badania porównywalne do tych przeprowadzonych na Wzniesieniach Górowskich 

przeprowadzono w okolicach Olsztyna w latach 1985 – 1986 (Czachorowski 1990b), gdzie 

badano drobne cieki położone na terenach zalesionych, śródpolnych i zurbanizowanych. 

Stwierdzono tam występowanie 46 gatunków larw Trichoptera, należących do 11 rodzin. 

Jakościowe i ilościowe porównanie trichopterofauny omawianych rzek wskazuje na ich duże 

podobieństwo. Zarówno w ciekach okolic Olsztyna jak i okolic Górowa Iławeckiego 

najliczniej reprezentowana była rodzina Limnephilidae, a w mniejszej ilości gatunków 

stwierdzone były rodziny Leptoceridae, Hydropsychidae i Goeridae. Największą liczebnością 

charakteryzowały się rodziny Limnephilidae i Hydropsychidae. Różnice wystąpiły natomiast 

w analizie struktury dominacji cieków omawianych terenów. W ciekach okolic Olsztyna do 

eudominantów należały: Hydropsyche angustipennis, Halesus sp. i Neureclipsis bimaculata. 

Natomiast w ciekach okolic Górowa Iławeckiego eudominantami okazały się gatunki: 

Chaetopteryx villosa, Halesus digitatus i Hydropsyche pellucidula. Różne są także taksony w 

klasie dominantów. I tak w okolicach Olsztyna dominantem okazał się tylko jeden gatunek – 

Limnephilus rhombicus, a na Wzniesieniach Górowskich dwa gatunki: Hydropsyche 

angustipennis i Rhyacophila fasciata. Fauna chruścików badanych cieków jest wyraźnie 

uboższa od fauny Trichoptera drobnych cieków okolic Olsztyna, ale ma też gatunki 

wyłączne. W ciekach okolic Olsztyna nie występują: Anabolia laevis, Beraeodes minutus, 

Ceraclea sp., Glyphotealius pellucidus, Halesus digitatus, Limnephilus lunatus i Silo 

nigricornis. 

W północno–wschodniej Polsce, a szczególnie na terenie Pojezierza Mazurskiego, 

przeprowadzono również wiele badań dotyczących ekologii i rozmieszczenia larw chruścików 

w jeziorach. Wiele prac odnosi się do trichopterofauny pojedynczych jezior, brak jest 

natomiast kompleksowych badań faunistycznych różnych typów wód stojących określonych 

terenów. Do słabiej zbadanych regionów pod kątem fauny jeziornej należą Wzniesienia 

Górowskie. 

Badania porównawcze nad larwami chruścików czterech jezior różniących się trofią na 

terenie północnej Polski przeprowadził Czachorowski w latach 1987 –1990 (Czachorowski 
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1995b). W badanych jeziorach stwierdził on występowanie po 29 –39 gatunków chruścików 

w każdym, podczas gdy w wodach stojących Wzniesień Górowskich odnotowano 25 

taksonów. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że w samodzielnie zebranym materiale 

stwierdzono jedynie dwie klasy dominacji – brak jest eudominantów i dominantów, a więc 

gatunków o największej dominacji, podczas gdy w Jez. Narckim. Jez. Warchałdzkim, Jez. 

Skanda i Jez. Brajnickim odnotowano wszystkie klasy dominacji z licznymi taksonami o 

charakterze eudominantów i dominantów. Na taki stan miało zapewne wpływ uwzględnienie 

przez Czachorowskiego (1995b) w swych badaniach wielu siedlisk oraz to, iż poświęcił on 

swoim badaniom stosunkowo długi okres czasu, który umożliwił odłowienie zarówno wielu 

gatunków jak i wielu osobników. 

We wszystkich jeziorach badanych przez Czachorowskiego (1995b) licznie występował 

Mystacides longicornis (klasy eudominantów i dominantów), który w jeziorach Wzniesień 

Górowskich uplasował się w klasie subdominantów. Gatunek ten został uznany za 

charakterystyczny dla jezior, choć na terenie Wzniesień Górowskich jeden osobnik został 

odłowiony również w stawie. Bardzo liczną grupę stanowiły taksony dominujące w trzech, 

dwóch lub jednym jeziorze, a w pozostałych występujące w klasie recedentów. Do tej grupy 

należą: Orthotrichia sp., Oxyethira sp., Cyrnus flavidus, Leptocerus tineiformis, Ecnomus 

tenellus, Tinodes waeneri, Athripsodes cinereus, Mystacides nigra, Oecetis ochracea, 

Limnephilus fuscicornis, L. decipiens, Agraylea multipunctata (gatunki nie odłowione w 

jeziorach Wzniesienia Górowskiego) oraz Cyrnus crenaticornis, Athripsodes aterrimus, 

Molanna angustata, Anabolia laevis, Limnephilus flavicornis, L. rhombicus i Triaenodes 

bicolor (taksony stwierdzone w jeziorach Wzniesień Górowskich). Pomimo, że 

trichopterofauna wód stojących Wzniesień Górowieckich jest uboższa od fauny jezior 

badanych przez Czachorowskiego (1995b), ale ma też gatunki wyłączne. Są to: Halesus 

digitatus, Lasiocephala basalis, Limnephilus incisus, Oligotricha striata, Potamophylax 

latipennis, Ylodes conspersus oraz Oecetis lacustris (jedna larwa odłowiona jedynie w Jez. 

Brajnickim).   

Porównując skład gatunkowy i rozmieszczenie larw Trichoptera w badanych jeziorach 

oraz jeziorach Pojezierza Pomorskiego dostrzec można wiele podobieństw, ale i pewne 

różnice. 

W jeziorach okolic Nowogardu złowiono 21 taksonów Trichoptera (Czachorowski 

1994a), z czego najliczniej i najczęściej odławiano Mystacides longicornis, Triaenodes 

bicolor, Limnephilus flavicornis i L. rhombicus. Wszystkie te gatunki zaobserwowano 

również w wodach stojących Wzniesień Górowskich. Inne gatunki wspólne to: Limnephilus 
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politus, Oecetis furva i Molanna angustata. Pomimo istnienia gatunków wspólnych, aż 14 

taksonów spotkanych w jeziorach okolic Nowogardu nie stwierdzono w jeziorach Wzniesień 

Górowskich, a także 16 gatunków odłowionych na terenie Wzniesień Górowskich nie 

zaobserwowano w jeziorach okolic Nowogardu. 

W Jeziorze Żarnowieckim stwierdzono występowanie 14 gatunków chruścików 

(Czachorowski 1994a), z których najliczniejszymi były: Tinodes waeneri, Agraylea 

multipunctata, Orthotrichia sp., Athripsodes cinereus, A. aterrimus i Mystacides longicornis. 

Jedynie dwa ostatnie gatunki odłowiono również w wodach stojących Wzniesień 

Górowskich. 

Stosunkowo dużo, bo aż 48 gatunków, złowiono w ośmiu lobeliowych jeziorach 

Pojezierza Pomorskiego (Czachorowski 1994a). Stwierdzono tu taksony z rodzin nie 

zaobserwowanych w wodach Wzniesień Górowskich, a mianowicie rodziny: Hydroptilidae, 

Ecnomidae, Psychomyidae. Najwięcej gatunków natomiast, podobnie jak w jeziorach 

Wzniesień Górowskich, należało do rodziny Limnephilidae. 

W zanikającym zbiorniku o charakterze torfowiska niskiego położonym w Żabim Rogu 

(okolice Morąga) występowało 16 gatunków Trichoptera (Czachorowski, Kurzątkowska  

1995), z czego 8 było wspólnych z wodami stojącymi Wzniesień Górowskich. Do tych 

gatunków należą: Oligotricha striata, Limnephilus flavicornis, L. politus, L. stigma, 

Glyphotealius pellucidus, Athripsodes aterrimus, Triaenodes bicolor i Oecetis furva. W 

zbiorniku koło Żabiego Rogu brak było typowych dla jezior gatunków z rodzin: 

Polycentropodidae, Leptoceridae, Molannidae, Ecnomidae, Hydroptilidae i Psychomyidae. 

Można wnioskować, że różnice faunistyczne zbiorników Wzniesień Górowskich z 

porównywanymi obiektami wynikają w dużej mierze z faktu uwzględnienia w badaniach z 

tego regionu różnych typów wód, podczas gdy wcześniejsze badania prowadzono jedynie w 

jednym określonym rodzaju zbiorników wodnych. I tak np. jeziora okolic Olsztyna cechuje 

fauna typowo jeziorna, co jest zrozumiałe, gdyż badano jedynie jeziora, zaś na terenie 

Wzniesień Górowskich uwzględniono również cieki. A zatem różnice w składzie 

gatunkowym i strukturze dominacji wynikają przede wszystkim z uwzględnienia różnych 

typów wód i siedlisk oraz różnej proporcji tych siedlisk w materiale. Nie można więc ich 

interpretować jako różnic geograficznych czy wynikających z antropopresji. Dla oceny 

wpływu antropopresji potrzebne są dalsze badania w tym kierunku. 
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5. STRESZCZENIE 

 

Celem niniejszej pracy była dokumentacja trichopterofauny zbiorników wodnych 

Wzniesień Górowskich w kontekście badań regionalnych i antropogenicznych przekształceń 

siedlisk wodnych krajobrazu rolniczego. Praca ta jest fragmentem szeroko zakrojonych badań 

faunistycznych nad chruścikami we wszystkich wyodrębniających się przyrodniczo i 

klimatycznie regionach północno-wschodniej Polski. 

Badania nad fauną Trichoptera Wzniesień Górowskich prowadzone były w latach 1998-

2000 na 25 wyznaczonych stanowiskach. W badaniach uwzględniono cieki i zbiorniki stałe 

znajdujące się na terenie Wzniesień Górowskich. Analizowany materiał obejmował 862 

osobniki należące do 48 gatunków z 11 rodzin (Tab. 1). 

Dokonano tabelarycznego zestawienia wartości dominacji dla całego materiału (Tab. 2) 

oraz przedstawiono rozmieszczenie i liczebność gatunków na stanowiskach (Tab. 3). 

Wyróżniono cztery klasy dominacji. W klasie eudominantów znalazły się: Chaetopteryx 

villosa, Halesus digitatus i Hydropsyche pellucidula. Największą liczebnością 

charakteryzowali się eudominanci, natomiast o zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej 

zadecydowała klasa recedentów (Rys. 2 i Rys 3). 

Analizowano podobieństwa faunistyczne pomiędzy różnymi typami zbiorników 

wodnych z wykorzystaniem formuły jakościowej (Rys. 4) i formuły ilościowej (Rys. 5) oraz 

przeprowadzono analizę podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami według 

formuły jakościowej (Jaccarda) i ilościowej (Bray-Curtis’a), której wyniki przedstawiono w 

postaci dendrytów (Rys. 6 i Rys. 7). W ujęciu jakościowym wyraźnie wyodrębniły się dwie 

grupy zbiorników: cieki oraz wody stojące. Z kolei w dendrycie podobieństw pomiędzy 

stanowiskami wyodrębniły się pary stanowisk utworzone przez podobne typy zbiorników 

wodnych.  

Analizowano również współwystępowanie pomiędzy gatunkami na stanowiskach w 

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

zbiornikach wodnych Wzniesień Górowskich. 

Dla zbadania stopnia naturalności fauny chruścików analizowano wskaźniki 

naturalności dla każdego stanowiska oddzielnie. Skoncentrowano się przy tym na faunie 

źródeł, strumieni i rzek. Analiza wskaźników naturalności wskazuje, że fauna Trichoptera 

omawianych zbiorników Wzniesień Górowskich wykazuje w podobnym stopniu charakter 

strumieniowy i rzeczny, brak jest natomiast gatunków specyficznych dla źródeł. 
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Badaną faunę chruścików analizowano na tle innych badań faunistycznych z terenu 

Polski Północno-Wschodniej. W zbiornikach wodnych Wzniesień Górowskich stwierdzono 

obecność trzech nowych gatunków, które nie znalazły się w spisie Tomaszewskiego (1965) i 

Czachorowskiego (1994c). Były to: Limnephilus incisus, Silo nigricornis i Ylodes conspersus. 

Dotychczasowe badania wskazują na dużą różnorodność chruścików na terenie północno-

wschodniej Polski. Konieczne są jednak dalsze badania dokumentacyjne wszystkich typów 

wód omawianego regionu, gdyż jedynie na tej podstawie możliwe będzie zaobserwowanie 

zmian trichopterofauny w wyniku antropopresji, eutrofizacji i zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych. 
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