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1. WSTĘP 

 

1.1. Chruściki jako obiekt badawczy 

Trichoptera stanowią dość szeroko rozpowszechnioną grupę owadów. Do tej pory 

opisano 12 669 gatunków (J. Morse, dane nie publikowane), w Europie około 900, przy czym 

w Polsce do tej pory wykazano występowanie 275 gatunków z 18 rodzin (Czachorowski, 

2001). 

Larwy chruścików są ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Żyją we wszystkich 

wodach słodkich śródlądowych. Najbogatsza pod względem ilościowym i jakościowym fauna 

chruścików występuje w potokach, strumieniach i górskich rzekach. Bardziej uboga 

trichopterofauna zasiedla duże rzeki i wody stojące. Wiele gatunków żyje w jeziorach, 

nielicznie w torfowiskach (Czachorowski, 1998). 

Rozmieszczenie strefowe i siedliskowe oraz skład gatunkowy Trichoptera wód 

bieżących zostało stosunkowo dobrze poznane. W odniesieniu do wód stojących jest bardzo 

mało danych i dotyczą one głównie jezior. 

Ze względu na brak dokładnych badań stan informacji dotyczących chruścików jest 

niezadowalający, a co za tym idzie lista gatunków zagrożonych jest niepełna. W „Polskiej 

Czerwonej Księdze Zwierząt” jest wymieniony tylko jeden gatunek chruścika: Allogamus 

starmachii, Szczęsny 1967, który jest endemitem tatrzańskim (Głowaciński, 19xx). 

Powołując się na opracowanie, w którym zebrane zostały dane dotyczące stanu zbadania i 

zagrożenia owadów wodnych (Czachorowski, Buczyński 2000) z badań Szczęsnego wynika, 

że ok. 30% gatunków Trichoptera jest zagrożonych, bądź określanych jako rzadkie z łącznej 

liczby 262; 1 gatunek wymierający, 29 zagrożonych, 41 rzadkich i 3 gatunki o bliżej nie 

rozpoznanym statusie pod względem zagrożenia. Lista ta została powiększona przez 

Czachorowskiego i Majeckiego (1999). Oszacowano, że zagrożonych jest 100 gatunków, 

czyli 36% (7 wymierających, 60 narażonych, a 33 rzadkich), natomiast 120 gatunków. 

zaliczono do kategorii o małym ryzyku zagrożenia. Zaproponowano objęcie ochroną 

gatunkową aż 21 taksonów chruścików (Czachorowski, Buczyński 2000). 

Za największe zagrożenia dla owadów wodnych uważa się antropogeniczne 

przekształcenia  siedlisk. Zanikanie drobnych i izolowanych zbiorników wodnych, 

eutrofizacja, zanieczyszczenie wód powierzchniowych itp. to przyczyny wymierania 

entomofauny wodnej (Czachorowski i Buczyński 2000). 

1.2. Stan zbadania trichopterofauny parków krajobrazowego 
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Fauna chruścików parków krajobrazowych jest bardzo słabo poznana. Spośród 101 

parków krajobrazowych utworzonych w Polsce do stycznia 1996 r. (Radziejewski 1996), 

jedynie Park Krajobrazowy Lasy Janowskie (Czachorowski i inni 2000) oraz Mazurski Park 

Krajobrazowy (Czachorowski i Majewski, dane nie publikowane) i źródła Kazimierskiego 

Parku Krajobrazowego (Rykowski 2001) są pod tym względem dobrze poznane. Stwierdzono 

występowanie 34 gatunków w Iławskim P.K. (Nehring 2001), 50 w Mazurskim P.K., 

natomiast na terenie Lasów Janowskich opisano 63 gat. Dużo lepiej – aczkolwiek 

niewystarczająco – poznane są chruściki parków narodowych. Spośród obecnie istniejących 

22 parków narodowych tylko 17 ma mniej lub bardziej zbadana faunę Trichoptera 

(Czachorowski i Majewski, dane nie publikowane). 

Stan zbadania Trichoptera Pojezierza Mazurskiego charakteryzuje się stosunkowo 

wysokim poziomem (Czachorowski 1994). Jednak wiele obszarów nie było badanych w 

ogóle lub ich fauna jest bardzo słabo poznana. Do takich terenów należy region Garbu 

Lubawskiego. Na tle dotychczasowych badań wynika, że brak jest danych o Trichoptera 

Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.  

Do tej pory opublikowano jedynie materiały z rzeki Gizeli, z uwzględnieniem owadów 

wodnych takich jak: Coleoptera, Heteroptera,  Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, 

Trichoptera (Czachorowski i in., 1993). Badania z 1986 roku prowadzone były na rzece 

Gizeli wraz z jej dopływami i sąsiadującymi drobnymi zbiornikami wód stojących (źródło, 

cieki i wody stojące). Opisano 80 gatunków Coleoptera, 23 gatunki Heteroptera, 9 gatunków 

Ephemeroptera, 11 gatunków Odonata, 8 gatunków Plecoptera. Samych chruścików 

złowiono 21 taksonów, w tym najwięcej w rzece Gizeli (19 gat.), a w wodach stojących - 5. 

Najliczniej reprezentowany był Limnephilus griseus i Chaetopteryx villosa. W oparciu o 

faunę Trichoptera stanowiska grupowały się w dwóch blokach: cieków i wód stojących ze 

źródłem. Stwierdzono, że największą rolę w integracji tworzyły głównie gatunki eurotypowe 

drobnych wód stojących (Czachorowski i in., 1993). 

Badania wspomnianych wyżej trzech rzędów owadów tj. Ephemeroptera, Coleoptera, 

Heteroptera były również tematami prac dyplomowych (Albert 1987; Wasilewska 1987). 

Zostały natomiast przeprowadzone badania antropogenicznego wpływu na ten makroregion w 

ramach pisania prac magisterskich (Siwicki 1980; Lewandowska 1985; Wróbel 1985). 

Jeszcze przed utworzeniem Parku Krajobrazowego stwierdzone zostały antropogeniczne 

odkształcenia fauny i flory; bardzo silne przekształcenia terenu. Na przełomie lat 1994/1996 

zostały poddane ocenie rzeki i jeziora terenu Garbu Lubawskiego  (Raport o stanie 
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środowiska...). Poszczególne odcinki rzeki Drwęcy zostały zaliczone do trzeciej klasy 

czystości, natomiast jej lewobrzeżny dopływ - Sandela oceniono jako rzekę pozaklasowej 

czystości. Podobnie z Jeziorem Drwęckim, Jeziorem Dąbrową Małą i Dąbrową Wielką oraz z 

wodami gruntowymi Gierzwałdu. Wody głównie powierzchniowe były zanieczyszczane 

ściekami gorzelni rolniczych Dylewa, Lichtajna, a także ściekami z Zakładu Rolnego i 

gorzelni w Zajączkach.  

 

 

1.3. Problem badawczy i cel pracy 

Prowadzone badania na terenie objętym ochroną nasuwają pytanie, czy na tym obszarze 

występują gatunki rzadkie lub ginące, a zatem czy w odniesieniu do chruścików teren ten 

spełnia swoje ochronne funkcje. Interesujące jest więc czy występują tu gatunki „specjalnej 

troski” obszerna mimo stosunkowo silnie antropogenicznie przekształconych zbiorników 

wodnych parku (a w szczególności w wodach stojących) oraz w jakim stopniu ta fauna 

została antropogenicznie odkształcona. W przyszłości możliwa będzie ocena tempa 

ewentualnej renaturalizacji trichopterofauny. 

Celem pracy było zbadanie składu gatunkowego chruścików wód stojących Parku 

Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, w tym wyróżnienie gatunków typowych i 

przypadkowych. Ponadto podjęto także próbę oceny, czy utworzenie parku na tym terenie 

(uprzednio w dużym stopniu zmeliorowanego) zabezpiecza ochronę gatunków rzadkich i w 

jakim stopniu. Dodatkowo określono jaki wzajemny wpływ ma fauna pobliskich cieków na 

faunę wód stojących i odwrotnie.  
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2. MATERIAŁ I METODY 
 

2.1. Wstęp 

Ze względu na dużą liczbę obszarów chronionych, do ogólnej charakterystyki fauny,  

konieczne jest stosowanie prostych metod, łatwych do powtórzenia i standaryzacji. Z tego 

względu w niniejszych badaniach zastosowano proste metody monitoringowe, 

uwzględniające małą liczbę  wyjazdów z poborem prób we wszystkich typy wód w 

podobnych proporcjach. 

Ze względu na to, że nie ma w literaturze odpowiedniego nazewnictwa gatunków 

występujących w drobnych zbiornikach wodnych, zastosowano określenie „gatunki 

mikrolimnebiontyczne”, analogicznie do terminologii zastosowanej przez Czachorowskiego 

(1998) w odniesieniu do jezior. 

Źródła zazwyczaj zaliczane są do wód płynących. Taki charakter mają reokreny i 

helokreny. Jednakże na terenach nizinnych wiele źródeł ma charakter limnokrenowy, 

zbliżony charakterystykami siedliskowymi do wód stojących. Z tego względu w badaniach 

uwzględniono także ten typ środowiska wodnego. 

 

 

2.2. Charakterystyka regionu 

Wzniesienia Dylewskie należą do mezoregionu - Garbu Lubawskiego, który sąsiaduje 

od północnego-wschodu z Pojezierzem Olsztyńskim, od zachodu z Doliną Drwęcy, od 

południa graniczy z Pojezierzem Dobrzyńskim i Równiną Urszulewską (Kondracki, 1994). 

Jego wysokość względna przekracza 100 m, a bezwzględna 200 m z kulminacją Góry 

Dylewskiej, która osiąga wysokość 312 m n.p.m. (Kondracki, 1965). Towarzyszą jej takie 

wzniesienia jak: Góra Bukowa (287 m n.p.m.) i Góra Francuska (283 m n.p.m.).  

Obszar ten charakteryzuje się licznymi pagórkami morenowymi i wzgórzami. Te 

pierwsze mają owalny kształt z lekką wypukłą powierzchnią przechodzącą w łagodne zbocza. 

Innymi specyficznymi formami są doliny i równiny wód roztopowych. Obok są zagłębienia 

wytopiskowe i rynny - najniżej położone, występujące na terenie wsi Glaznoty i w okolicach 

miejscowości Wygoda. Obniżenia te są często zabagnione w większości są to formy 

bezodpływowe (Churski, 1996).  

Najwyższą, zachodnią część Garbu Lubawskiego zwaną masywem Góry Dylewskiej 

obejmuje Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich utworzony w 1994 roku. Leży on na 
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obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w obrębie gminy: Ostróda, Lubawa, 

Dąbrówno i Grunwald. Powierzchnia Parku wynosi 7782 ha, zaś otuliny – 14 525 ha. Lasy 

porastają 3519 ha powierzchni Parku (1142 ha powierzchni strefy ochronnej), natomiast 

wody powierzchniowe tylko 12,9 ha w samym Parku, a 22,2 ha powierzchni otuliny. Sieć 

wodna jest stosunkowo uboga, gdyż stanowią ją niewielkie strumienie i lokalne cieki wodne 

płynące w rynnach, wąwozach. Cieki wodne łączą się z oczkami wodnymi. Ukształtowanie 

terenu wpływa w istotny sposób na klimat obszaru. Charakteryzuje się on stosunkowo małą 

liczbą dni letnich przez co skrócony jest okres wegetacyjny i względnie dużą liczbą dni 

mroźnych i przymrozkowych, długim czasem zalegania pokrywy  śnieżnej (Wzgórza 

Dylewskie...). 

Na terenie Parku Krajobrazowego występuje 5 rezerwatów przyrody: „Jezioro 

Francuskie”, „Dylewo”, „Rzeka Drwęca”, „Uroczysko Dylewo”, „Uroczysko Klonowo”. 

Utworzono 22 pomniki przyrody ożywionej (drzewa i grupy drzew) i nieożwionej (głazy 

narzutowe) (Wzgórza Dylewskie...). 

 

 

2.3. Opis stanowisk 

Materiał zbierano na 16 stanowiskach: 

Stanowisko 1. Tułodziad - płytkie zbiorniki okresowe przy źródle ocembrowanym z 

turzycami, sitem o głębokości ok. 5 cm. 

Stanowisko 2. Marwałd - helokren przy strumieniu na terenie otwartym. 

Stanowisko 3. Wygoda - zbiornik trwały przy stodole o głębokości do 1 m i powierzchni 100 

m2 , dno bardzo muliste z rdestnicą pływającą (Potamogeton ), moczarką kanadyjską 

(Elodea canadensis), pływaczem (Urticularia vulgaris) i tatarakiem (na wiosnę).  

Stanowisko 4. Wygoda - źródło rzeki Gizeli (limnokren), które na jesień było całkowicie 

wyschnięte (obok w studzience również nie było wody). 

Stanowisko 5. Wygoda - zbiornik okresowy eutroficzny na użytku ekologicznym. 

Stanowisko 6. Droga koło Wygody - okresowy, bagnisty zbiornik na użytku ekologicznym. 

Stanowisko 7. Wygoda - mniejszy zbiornik okresowy, zacieniony z turzycami, trawami i 

liśćmi drzew, dodatkowo występuje dziwogłówka wiosenna (Chirocephalopsis 

grubei) i nitnikowiec (Gordius aquaticus).  

Stanowisko 8. Wygoda - zbiornik okresowy z brzegami zakrzaczonymi; wyklina, miejscami 

kępy turzyc, wierzby, dziwogłówka wiosenna (Chirocephalopsis grubei), żaby. 
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Rycina 1. Stanowisko nr 3 – zbiornik trwały przy stodole w miejscowości Wygoda. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.2. Stanowisko nr 4 – źródło limnokrenowe rzeki Gizeli. 

 

 11 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.3. Wyschnięte źródło rzeki Gizeli (na jesień) – stanowisko 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 



Ryc.4.  Stanowisko 8 – 

zbiornik okresowy z 

brzegami zakrzaczonymi 

(Wygoda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5. Wyraźne obniżenie poziomu wody na jesień na stanowisku 8 (zbiornik okresowy). 

 

Stanowisko 9. Wygoda - zakrzaczony zbiornik trwały z turzycami, moczarką kanadyjską 

(Elodea canadensis), larwami ważek i ropuchą szarą (Bufo bufo).  

Jesienią 2000 roku zbiorniki za Wygodą cechowały się niższym poziomem wody 

conajmniej o 0,5 m (próby były puste). 

Stanowisko 10. Glaznoty - staw koło rzeki Gizeli. 

Stanowisko 11. Zajączki - staw młyński. 

Stanowisko 12. Zajączki - płytki zbiornik okresowy w dolinie rzeki Gizeli. 

Stanowisko 13. Napromek - zbiornik okresowy, torfowisko niskie na użytku ekologicznym. 

Stanowisko 14. Lubstyn - okresowy zbiornik (użytek ekologiczny). 
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Stanowisko 15. Wałdyki - zbiornik okresowy z turzycami, okrężnicą bagienną, dziwogłówką 

wiosenną (Chirocephalopsis grubei) i skrzekiem żabim. 

Stanowisko 16. Wałdyki - zbiornik trwały z błotniarką stawową (Limnaea stagnalis), 

zatoczkiem (Planorbis sp.) i traszką (Triturus sp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.6. Stanowisko 9 – zakrzaczony zbiornik trwały (Wygoda). 

 

 

 14 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.7. Stanowisko 15 – zbiornik okresowy na użytku ekologicznym w Wałdykach. 

 

2.4. Metody zbioru i analizy materiału 

Badania przeprowadzono na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich w 

latach 1999-2000. Materiał był zbierany sezonowo - dwa razy na wiosnę (kwiecień, maj) i raz 

na jesień (październik), dodatkowo wzięto pod uwagę materiał zbierany w kwietniu 1986 

roku.    

Larwy Trichoptera łowiono za pomocą czerpaka hydrobiologicznego. Sporadycznie 

łowiono też siatką entomologiczną imagines. Każda próba została opisana w następujący 

sposób: data, typ zbiornika, stanowisko, miejscowość. W dalszej kolejności materiał został 

oznaczony wg dostępnej literatury i zakonserwowany w 70% roztworze alkoholu etylowego. 

Przechowywany jest w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. 

Z wód stojących zebrano 996 osobników (947 larw, 47 poczwarek, 2 imagines). Ich 

obecność stwierdzono w 17 próbach na 22 zebrane. Wyróżniono 20 taksonów, przy czym do 

gatunku zidentyfikowano 18 (tab.3). 

Jako metody analiz materiału wykorzystano: formułę Jaccarda (jakościowa) i Bray-

Curtisa (ilościowa) w celu określenia podobieństwa faunistycznego oraz współwystępowania 
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gatunkowego, zaś wyliczenia wykonano z wykorzystaniem programu BIODIVERSITY. 

Wyniki wyliczeń przedstawiono w postaci dendrytów. Obliczono również dominację oraz 

frekwencję. 

 

Dominację wyliczono wg wzoru: 

%100
N
nDi =  

gdzie: Di - dominacja i-tego gatunku 

 n - liczebność i-tego gatunku, 

N - łączna liczebność wszystkich gatunków 

 

Wyróżniono cztery klasy dominacji (Biesiadka, Kowalik 1980): 

eudominanci - gatunki o liczebności większej niż 10% 

dominanci - gatunki o liczebności od 5 do 10% (5,01-10%) 

subdominanci - gatunki, których liczebność zawiera się w przedziale 2-5% (2,01-5%) 

recedenci - gatunki o liczebności mniejszej niż 2% 

 

Ponadto określono naturalność biocenoz za pomocą wzorów Fischera (1996) w 

modyfikacji Czachorowskiego (Czachorowski, Buczyński 1999): 

Wni - 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: 
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N

nWze
Wni

s

i
ii∑

== 1
 

 

gdzie: Wni - wskaźnika naturalności danej biocenozy 

Wzei - wskaźnika 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). 

 

Stopień specyficzności trichopterofauny Wzgórz Dylewskich określono na podstawie 

wskaźników znaczenia ekologicznego, które przyjęto dla poszczególnych gatunków w 

odniesieniu do źródeł za Czachorowskim (1999), w odniesieniu do zbiorników okresowych i 

trwałych za Maszczak (1999) (tab.1). 

 

 

Tabela 1. Wskaźniki znaczenia ekologicznego (Wze) dla poszczególnych gatunków. 
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Wze Wze Wze NAZWA GATUNKU 
źródła okresowe trwałe 

Anabolia brevipennis 1 16 1 

Anabolia sp. laevis (?) 1 1 8 

Athripsodes aterrimus 1 1 8 

Grammotaulius nitidus 1 16 1 

Limnephilus auricula 8 16 2 

Limnephilus bipunctatus (?) 1 1 1 

Limnephilus decipiens 1 2 8 

Limnephilus elegans-sericeus 8 2 1 

Limnephilus extricatus 2 1 1 

Limnephilus flavicornis 1 4 8 

Limnephilus fuscicornis 1 1 1 

Limnephilus griseus 2 16 1 

Limnephilus nigriceps 2 2 8 

Limnephilus sp. 1 1 2 

Limnephilus stigma 1 16 2 

Limnephilus vittatus 1 16 2 

Oecetis furva 1 1 8 

Oligotricha striata 1 2 1 

Phryganeidae indet. 1 1 4 

Triaenodes bicolor 1 1 8 
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3. WYNIKI 

 

3.1. Ogólna charakterystyka Trichoptera wód stojących Parku Krajobrazowego 

Wzgórz Dylewskich 

W zbiornikach stojących i  płynących ogółem zebrano 1590 osobników należących do 50 

taksonów. Pod względem gatunkowym materiał ten stanowi około 18% fauny Polski (tab. 2). 

W samych zbiornikach lenitycznych złowiono 996 osobników zaliczonych do 20 taksonów 

(tab.3), co stanowi ok. 7,2% trichopterofauny naszego kraju. Tylko trzy rodziny z 18 

występujących w Polsce były reprezentowane w wodach stojących. Są to: Phryganeidae, 

Leptoceridae i rodzina Limnephilidae, która stanowi aż 98,5% całości materiału zebranego w 

zbiornikach stojących.  

Liczebność gatunków była zróżnicowana i zawierała się w przedziale 1-458. Najliczniej 

reprezentowany był Limnephilus auricula występujący we wszystkich badanych typach wód 

stojących. Liczne były także: Limnephilus stigma i Limnephilus griseus, zasiedlające zbiorniki 

okresowe, trwałe i źródło limnokrenowe. 

W zebranym materiale wyróżniono cztery klasy dominacji. Do eudominantów zaliczono: 

Limnephilus auricula, Limnephilus griseus, Limnephilus stigma. W klasie dominantów znalazł się 

tylko jeden gatunek - Limnephilus fuscicornis. W klasie subdominantów wystąpiły natomiast dwa 

gatunki: Grammotaulius nitidus i Limnephilus flavicornis. Pozostałe 14 taksonów stanowią 

recedenci (ryc. 8). 

 

 
 

3

1

2

14

eudominanci
dominanci
subdominanci
recedenci

 
Ryc.8. Liczba gatunków reprezentujących daną klasę dominacji. 
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Tab. 2.Chruściki Wzgórz Dylewskich – ogólna charakterystyka materiału. 

NAZWA T Y P      Z B I O R N I K A  

GATUNKU 

O
K

R
ES

O
W

Y
 

H
EL

O
K

R
EN

 

LI
M

N
O

K
R

EN
 

TR
W

A
ŁY

 

ST
R

U
M

IE
N

 

R
ZE

KA
 

W
YP

LY
W

 Z
 

R
U

R
Y 

RAZEM 

Anabolia brevipennis (Curt.)   3     3 
Anabolia sp.(?) laevis (Zett.)    1  1  2 
Apatania auricula (Fors.)     1   1 
Athripsodes aterrimus (Steph.)    1    1 
Beraea pullata (Curt.)       7 7 
Beraeidae sp. indet.     2  1 3 
Chaetopteryx sp.     76 9 2 87 
Chaetopteryx-Halesus juv.      120  120 
Goeridae sp.      1  1 
Grammotaulius nitidus (Muel.) 33  3 2    38 
Halesus digitatus (Schr.)     70 11  81 
Halesus sp.  juv.     12   12 
Halesus spp.     7 5  12 
Halesus tesselatus (Ramb.)     5 3  8 
Hydropsyche pellucidula (Curt.)     1 1  2 
Hydropsyche siltalai Doeh.     1   1 
Lasiocephala basalis (Kol.)      3  3 
Limnephilus auricula Curt. 221 12 215 10    458 
Limnephilus binotatus Curt.       2 2 
Limnephilus bipunctatus (?) Curt.    1  5  6 
Limnephilus centralis Curt.     9   9 
Limnephilus decipiens (Kol.)    1    1 
Limnephilus elegans-sericeus    3    3 
Limnephilus extricatus McL.    1 6   7 
Limnephilus flavicornis (Fab.) 16  1 3    20 
Limnephilus fuscicornis Ramb.    56    56 
Limnephilus griseus (L.) 77  66 7 17   167 
Limnephilus hirsutus (Pict.)     1   1 
Limnephilus lunatus Curt.      5  5 
Limnephilus nigriceps (Zett.) 4       4 
Limnephilus sp.   1  1 3  5 
Limnephilus sp. juv.      6  6 
Limnephilus stigma Curt. 163  25 55    243 
Limnephilus vittatus (Fab.) 1       1 
Lithax niger Hag.      11  11 
Notidobia ciliaris (L.)     3 1  4 
Oecetis furva (Ramb.) 1       1 
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Oligotricha striata (L.) 2  1     3 
Parachiona picicornis (Pict.)      1  1 
Phryganeidae spp. indet. 3   1    4 
Plectrocnemia conspersa (Curt.)     10 9 3 22 
Potamophylax latipennis (Curt.)     5 6  11 
Potamophylax nigricornis (Pict.)     6 25  31 
Potamophylax rotundipennis (Brau.)      1  1 
Rhyacophila fasciata Hag.     16 61  77 
Rhyacophila nubila  (Zett.)      12  12 
Rhyacophila obliterata ?      1  1 
Sericostoma personatum (Spen.)     1 3  4 
Silo pallipes (Brau.)     14 11  25 
Triaenodes bicolor (Curt.) 2   4    6 

RAZEM 523 12 315 146 264 315 15 1590 
 

Tab. 3. Chruściki wód lenitycznych i źródeł Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich,  
D - dominacja, n – liczba osobników. 

 T Y P                Z B I O R N I K A 

GATUNEK okresowy helokren limnokren trwały 
RAZEM 

 n D (%) n n D (%) n D (%) n D (%) 

Anabolia brevipennis    3 0,95   3 0,30 
Anabolia sp. laevis (?)      1 0,68 1 0,10 
Athripsodes aterrimus      1 0,68 1 0,10 
Grammotaulius nitidus 33 6,31  3 0,95 2 1,37 38 3,82 
Limnephilus auricula 221 42,26 12 215 68,25 10 6,85 458 45,98 
Limnephilus bipunctatus (?)      1 0,68 1 0,10 
Limnephilus decipiens      1 0,68 1 0,10 
Limnephilus elegans-sericeus      3 2,05 3 0,30 
Limnephilus extricatus      1 0,68 1 0,10 
Limnephilus flavicornis 16 3,06  1 0,32 3 2,05 20 2,01 
Limnephilus fuscicornis      56 38,36 56 5,62 
Limnephilus griseus 77 14,72  66 20,95 7 4,79 150 15,06 
Limnephilus nigriceps 4 0,76      4 0,40 
Limnephilus sp.    1 0,32   1 0,10 
Limnephilus stigma 163 31,17  25 7,94 55 37,67 243 24,40 
Limnephilus vittatus 1 0,19      1 0,10 
Oecetis furva 1 0,19      1 0,10 
Oligotricha striata 2 0,38  1 0,32   3 0,30 
Phryganeidae indet. 3 0,57    1 0,68 4 0,40 
Triaenodes bicolor 2 0,38    4 2,74 6 0,60 

RAZEM 523 100,00 12 315 100,00 146 100,00 996 100,00 
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Pod względem liczebności larw największą rolę odegrali eudominanci, gdyż łącznie w 

tej klasie występowało 851 osobników. W podobnej liczbie reprezentowani byli dominanci i 

subdominanci (odpowiednio 56 i 58 osobników), natomiast recedenci stanowiło 31 

osobników (Ryc. 9). 

 

 

 

56
58

31

851

eudominanci
dominanci
subdominanci
recedenci

 
Ryc.9. Liczba osobników stanowiących daną klasę dominacji. 

 

 

 

 

Największą frekwencją odznaczył się Limnephilus stigma występujący aż na 11 

stanowiskach. Można więc uznać ten gatunek za najbardziej pospolity w wodach stojących 

Wzgórz Dylewskich. Za pospolite można uznać także: Limnephilus auricula (8 stanowisk), 

Limnephilus griseus ( 7 stanowisk). Do najmniej pospolitych, tzn. występujących tylko na 

jednym stanowisku zaliczono 11 gatunków (tab.4).  

Pod względem ilościowym najuboższa fauna chruścików stwierdzona została na 

stanowiskach 6 i 11 (złowiono po jednym osobniku). Najbogatsza pod względem ilościowym 

jak i jakościowym okazało się stanowisko 4. Jest to źródło limnokrenowe, przekształcone 

antropogenicznie. 
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Tab.4. Rozmieszczenie chruścików na badanych stanowiskach Wzgórz Dylewskich. 

NAZWA STANOWISKO RAZEM 

GATUNKU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 n 
Anabolia brevipennis    3             3 
Anabolia sp. laevis (?)          1       1 
Athripsodes aterrimus   1              1 
Grammotaulius nitidus    3   1  2   2   30  38 
Limnephilus auricula 106 12  215   73 2 10   28   12  458 
Limnephilus bipunctatus (?)           1      1 
Limnephilus decipiens   1              1 
Limnephilus elegans-sericeus          3       3 
Limnephilus extricatus          1       1 
Limnephilus flavicornis    1      1   1 11 4 2 20 
Limnephilus fuscicornis         21       35 56 
Limnephilus griseus 11   66   7  7   25  1 33  150 
Limnephilus nigriceps              4   4 
Limnephilus sp.    1             1 
Limnephilus stigma   5 25 5  24 52 47   19 18 4 41 3 243 
Limnephilus vittatus              1   1 
Oecetis furva     1            1 
Oligotricha striata    1  1 1          3 
Phryganeidae indet.   1  1        1 1   4 
Triaenodes bicolor   4          2    6 
RAZEM 117 12 12 315 7 1 106 54 87 6 1 74 22 22 120 40 996 

 

 

 

3.2. Fauna chruścików poszczególnych typów zbiorników lenitycznych 

3.2.1. Źródła 

W źródle limnokrenowym (stanowisko nr 4) złowiono 315 osobników Trichoptera. 

Obecnych było 8 gatunków, w tym 7 należących do rodziny Limnephilidae (314 osobników), 

a jeden osobnik reprezentował rodzinę Phryganeidae. Rozpatrując dominację w tymże 

zbiorniku wynika, że Limnephilus auricula (68%) i Limnephilus griseus (21%) reprezentowali 

klasę eudominantów. Tylko jeden gatunek zaliczono do dominantów (Limnephilus stigma; 

8%). Pozostałe cztery gatunki to recedenci (ryc.10). Gatunek wyłączny dla tego typu wód to 

Anabolia brevipennis. 
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Ryc.10. Struktura dominacji larw chruścików w źródle limnokrenowym. 

 

Natomiast w źródle helokrenowym stwierdzono obecność tylko jednego gatunku - 

Limnephilus auricula (12 osobników). Jest to gatunek typowy dla wód okresowych, 

wiosennych. Nie stwierdzono gatunków charakterystycznych dla źródeł (krenobiontów i 

krenofili). 

Oba typy źródeł zdominowane były przez gatunki charakterystyczne dla drobnych wód 

okresowych, w tym rozwijające się w okresie wiosennym.  

 

 

3.2.2. Zbiorniki okresowe 

W 9 zbiornikach okresowych złowiono łącznie 523 larw i imagines Trichoptera, 

zaliczonych do 11 taksonów. Najbogatszą fauną chruścików odznaczyły się zbiorniki 1, 7, 5. 

W klasie eudominantów znalazły się: Limnephilus auricula, Limnephilus stigma, 

Limnephilus griseus (ryc.11). Za najpospolitszy gatunek w tym typie wód można uznać 

Limnephilus stigma. Takie gatunki jak: Limnephilus nigriceps, Limnephilus vittatus 

charakteryzowały tylko zbiorniki okresowe. Wśród stwierdzonych taksonów - 5 to typowe 

gatunki drobnozbiornikowe (mikrolimnebionty), jeden limnefil i 4 limnebionty. 

Zbiorniki okresowe charakteryzują się występowaniem typowej mikrolimnebiontycznej 

trichopterofauny. 
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Ryc.11. Struktura dominacji gatunków chruścików w zbiornikach okresowych. 

 

 

 

3.2.3. Zbiorniki trwałe 

W pięciu zbiornikach trwałych (stanowiska: 3, 9, 10, 11, 16) zebrano 146 osobników 

zaliczonych do trzech rodzin (Phryganeidae, Leptoceridae, Limnephilidae) i 14 gatunków 

chruścików. Są tu gatunki, które złowiono tylko w zbiornikach trwałych: Anabolia laevis, 

Athripsodes aterrimus, Limnephilus bipunctatus, Limnephilus decipiens, Limnephilus 

elegans-sericeus, Limnephilus extricatus. 

W klasie eudominantów wyróżniono Limnephilus fuscicornis (40,29%), Limnephilus 

stigma (39,57%). Dominantami byli: Limnephilus auricula (7,19%), Limnephilus griseus 

(5,04%), natomiast do subdominantów zaliczono: Limnephilus elegans-sericeus, Limnephilus 

flavicornis, Triaenodes bicolor (ryc.12). Za najpospolitszy gatunek uznano Limnephilus 

stigma. Wśród stwierdzonych gatunków były limnebionty i limnefile.  

Zauważono dużą faunistyczną indywidualność niektórych zbiorników trwałych i 

chociaż przeważają pod względem ilościowym gatunki drobnozbiornikowe, to również są 

obecne gatunki wymagające wód trwałych, w tym gatunki jeziorne. 
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Ryc.12. Struktura dominacji larw chruścików w zbiornikach trwałych. 

 

 

3.3. Analiza podobieństw faunistycznych pomiędzy różnymi typami zbiorników 

wodnych 

Dla oceny stopnia specyficzności fauny badanych zbiorników zbadano podobieństwa 

faunistyczne pomiędzy poszczególnymi typami zbiorników wodnych zarówno lenitycznych 

(stojących), jak i lotycznych (cieków) w oparciu o dane jakościowe (formuła Jaccarda) i 

ilościowe (formuła Bray-Curtisa). 

W dendrycie podobieństw faunistycznych wyliczonych według formuły jakościowej 

(ryc. 13) zauważa się dużą odrębność fauny cieków i zbiorników stojących . W dendrycie 

wyraźnie zaznaczyły się dwa bloki. Pierwszy skupiał wody płynące, drugi wody stojące i 

źródła. W bloku fauny wód płynących największe podobieństwo objęło rzeki i strumienie (ok. 

38%), a na niższym poziomie podobieństwa (7%) dołączyła fauna wypływu z rury. 

Zaskakujące, że fauny źródliskowe odznaczyły się większymi podobieństwami do zbiorników 

stojących niż cieków. 

Największe podobieństwo zaznaczyło się między fauną limnokrenu a fauną zbiorników 

okresowych (ok. 46%) (ryc.14). Na nieco niższym poziomie podobieństw dołączało do nich 

fauna zbiorników trwałych (30%) oraz fauna helokrenu (7%). 
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Ryc.13. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy różnymi typami zbiorników 

wodnych, formuła jakościowa. 

 

 

Ryc.14. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy zbiornikami stojącymi, formuła 

jakościowa. 
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Ryc.15. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy różnymi typami zbiorników 

wodnych, formuła ilościowa. 

  

 

Ryc.16. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy zbiornikami stojącymi, formuła 

ilościowa. 
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W dendrycie podobieństw wyliczonych według formuły ilościowej typy wód grupowały 

się podobnie  - jedynie różnice zaznaczyły się w wielkości podobieństw (ryc.15).  

Porównując dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy zbiornikami stojącymi w 

ujęciu ilościowym z powyższymi wynikami dotyczącymi formuły jakościowej, uwidacznia 

się większe podobieństwo ilościowe pomiędzy limnokrenem a zbiornikami okresowymi, gdyż 

wartość ta sięga 73% (ryc.16). Inaczej przedstawiają się relacje wspomnianych zbiorników 

wodnych ze zbiornikami trwałymi. Wartość spadła do 19%. Potwierdza się natomiast 

odmienność pod względem ilościowym fauny helokrenu w stosunku do faun pozostałych wód 

stojących. 

 

3.4. Analiza podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami wód stojących 

W dendrycie podobieństw faunistycznych między stanowiskami zauważa się dużą 

odrębność faunistyczną stanowisk: 6 (zbiornik okresowy), 10, 11 (zbiorniki trwałe-stawy) 

(ryc. 17, 18). Na zbiorniku okresowym opisano tylko jeden gatunek (Oligotricha striata) 

charakterystyczny dla wód zakwaszonych. Stanowisko 11 również było reprezentowane przez 

jeden gatunek, ale preferujący wody bieżące - Limnephilus bipunctatus. Spośród tych trzech 

zbiorników stanowisko nr 10 było najbogatsze pod względem jakościowym; z czterech 

gatunków występujących na tym zbiorniku, aż trzy występowały tylko tu: Anabolia sp. laevis, 

Limnephilus elegans-sericeus, Limnephilus extricatus. Są to limnebionty.    

W ujęciu jakościowym wyodrębniły się dwa duże bloki stanowisk (ryc.17). Pierwszy 

skupił stanowiska 16, 14 (podobieństwa ok. 30%) oraz stanowiska 5, 13, 3 (dwa ostatnie 

podobieństwa ok. 50%). Drugi blok obejmuje aż 8 stanowisk. Największe podobieństwo 

zaznaczyło się między stanowiskami 12 i 7 ( fauna zbiorników okresowych podobna w 80%), 

do których dołączyła fauna stanowisk 15 i 9 (67%) oraz źródło limnokrenowe podobne do 

powyższych zbiorników w 40%. Blok ten obejmuje również zbiornik okresowy nr 8, źródło 

helokrenowe i zbiornik okresowy nr 1 (dwa ostatnie podobieństwa ok. 50%). 

W dendrycie podobieństw wyliczonych wg formuły ilościowej (ryc.18) utworzyły się 

również dwie grupy, jednak inaczej skupiające badane zbiorniki wodne.   

Pierwszy blok skupia 6 zbiorników okresowych i trzy trwałe, który tworzą dwie 

podgrupy: 

 pierwsza obejmuje faunę stanowisk 15, 12 wyodrębniające się na poziomie 

podobieństw  60% oraz 9, 8 (podobieństwa fauny 80%). Są to zbiorniki okresowe. 
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 w drugiej grupie największe podobieństwo zaznaczyło się między dwoma 

stanowiskami występującymi w miejscowości Wygoda: był to zbiornik okresowy nr 5 

i zbiornik trwały nr 3. Na nieco niższym poziomie dołączyła do nich fauna: zbiornika 

okresowego nr 13 (40%), zbiornika (również okresowego) nr 14 (26%) oraz 

zbiornika trwałego (stanowisko 16-podobne w 12%).  

Drugi blok skupia dwa typy wód: zbiorniki okresowe i źródła. Do stanowisk 1 i 7 

(podobieństwo 73%) dołączyło źródło limnokrenowe, którego fauna podobna była w 

stosunku do powyższych zbiorników w 50% oraz fauna źródła helokrenowego (8%). 

Analizując oba dendryty podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami nie 

można jednoznacznie stwierdzić, że pod względem hydrologicznym dobrze wyodrębniają się 

typy wód. Owszem, widoczne są pewne skupienia zbiorników okresowych, jednak zbiorniki 

trwałe wykazują znaczne odchylenia w grupowaniu się tego typu stanowisk. Co więcej, nawet 

nie łączy je bliskie położenie obok siebie, czego należałoby się spodziewać w przypadku 

stanowiska 3 i 9. 

 

 

 

Ryc.17. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami (wody stojące), 
formuła jakościowa. 
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Przedstawiony charakter dendrytów jest wynikiem działania różnych czynników. Może 

on być spowodowany podobnym położeniem zbiorników (niejednakowych pod względem 

hydrologicznym) - taką zależność wykazują stanowiska 5 (zbiornik okresowy) i 3 (zbiornik 

trwały) oraz 8 (okresowy) i 9 (trwały) (ryc. 11). Jednak wydaje się, że na podobieństwo 

trichopterofauny stanowisk głównie mógł mieć wpływ stopień zanieczyszczeń wód i to 

pochodzenia antropogenicznego. Stanowiska 3, 13, 5 oraz 14 znajdują się albo na użytkach 

ekologicznych albo niedaleko gospodarstw rolnych i tworzą skupienia, które są widoczne na 

obu dendrytach (ryc.17, 18).      

 

Ryc.18. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami (wody stojące), 

formuła ilościowa.          

 

 

 

3.5. Analiza współwystępowań gatunków Trichoptera 

W celu dokładniejszego poznania jak kształtują się zgrupowania chruścików na 

badanym terenie policzono współwystępowania w oparciu o formułę Bray-Curtisa 

uwzględniającą liczbę osobników Trichoptera. 
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Ryc.19. Dendryt współwystępowania gatunków Trichoptera. 
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W dendrycie współwystępowań wyodrębniły się dwa główne zgrupowania o bardzo 

dużym stopniu współwystępowania (100%) związane ze zbiornikami trwałymi. Pierwszą 

grupę tworzą dwa gatunki, które były reprezentowane po jednym osobniku: Limnephilus 

decipiens i Athripsodes aterrimus występujące tylko na stanowisku nr 3. Do tego 

zgrupowania na niższym poziomie (30%) dołączył Triaenodes bicolor. Drugą grupę 

utworzyły Limnephilus extricatus i Anabolia sp. laevis obecne tylko na stanowisku 10 

(występujące po jednym osobniku), do których nawiązuje Limnephilus elegans-sericeus na 

dość wysokim poziomie współwystępowań (50% ) - stwierdzony wyłącznie w tym zbiorniku. 

Ze względu na uzyskany materiał trudno jednoznacznie stwierdzić czy tak wysokie 

współwystępowania wynikają z charakterystyk siedliskowego występowania tych gatunków, 

czy raczej z przypadku (małe liczebności larw).  

Na niższym poziomie współwystępowań wyróżniono trzy dalsze zgrupowania (ryc.19). 

Pierwsza grupa utworzona została przez Limnephilus sp. i Anabolia brevipennis 

(współwystępowanie 50%) obecne na stanowisku 4, do których nawiązuje Oligotricha striata 

(40%).  

Drugie zgrupowanie tworzą gatunki, których współwystępowanie zawiera się w 

przedziale od 20 do 40%, przy czym Limnephilus vittatus i Limnephilus nigriceps wystąpiły 

tylko na stanowisku nr 14, do których dołączył Limnephilus flavicornis (najliczniej 

reprezentowany w tym zbiorniku). 

Trzecią grupę utworzyły gatunki, które były najliczniej reprezentowane i są typowymi 

mikrolimnobiontami (gatunki drobnozbiornikowe), czyli Limnephilus stigma, Limnephilus 

griseus, Limnephilus auricula, a także występujący mniej licznie Grammotaulius nitidus. Są 

to gatunki typowe dla torfowisk niskich (turzycowiska, zbiorniki okresowe). Ze względu na 

dużą liczbę larw nie można tego wyodrębniającego się zgrupowania uznać za artefakt 

statystyczny i przypadkowy. 

Dwa gatunki: Limnephilus bipunctatus i Oecetis furva odznaczyły się zerowym 

współwystępowaniem z wyżej wymienionymi taksonami. Można uznać, że reprezentują 

grupy gatunków związanych ze specyficznymi siedliskami, pierwszy najprawdopodobniej z 

drobnymi ciekami, drugi jest przedstawicielem fauny jeziornej. 

Na podstawie analizy zaobserwowano, że wysokie współwystępowanie gatunków 

związane było z małą liczebnością osobników danego taksonu oraz z zamieszkiwaniem tych 

samych, a przeważnie tylko jednego zbiornika cechującego się tym samym specyficzną - 

typową dla niego, różnorodnością gatunkową.  

 34 



3.6. Ocena naturalności fauny 

 

Na terenie Wzgórz Dylewskich 30% złowionych taksonów należało do gatunków 

obligatoryjnych, tzn. wyspecjalizowanych do danego typu siedliska. Większość gatunków to 

gatunki fakultatywne, które stanowią 45%, natomiast pozostałe 25% należy do gatunków 

przypadkowych lub słabo związanych z danym środowiskiem (ryc.20). 

 

 

 

 

25%

45%

30%

gatunki przypadkowe
gatunki fakultatywna
gatunki obligatoryjne

 

Ryc.20. Procentowy udział gatunków Trichoptera ze względu na wartości wskaźników 

znaczenia ekologicznego odławianych na Wzgórzach Dylewskich. 

 

 

 

Największymi wskaźnikami naturalności fauny w ujęciu jakościowym w odniesieniu do 

źródeł – a więc specyficznością fauny źródliskowej -  odznaczyło się źródło helokrenowe  

(stanowisko 2, Wns=8 i Wni=8). Nieco niższe wartości  Wns zanotowano na stanowisku 1 

(Wns=5). Najmniejsze wartości Wns odznaczyły się stanowiska: 3, 5, 6, 11, 13 i 16 (tab.4). W 

ujęciu ilościowym sytuacja była podobna. Dość wysokie wartości cechowały stanowiska nr 1 

(Wni=7,44); 4 (Wni=5,99) i 7 (Wni=5,89). Na czterech stanowiskach wartości Wns były 

wyższe od wartości wskaźnika Wni ( 8, 9, 14, 15), co dowodzi o większym wpływie 

gatunków mniej specyficznych dla źródeł. Na stanowiskach 1, 4, 7, 10, 12 było odwrotnie; 

Wni było wyższe niż Wns, co świadczy o większej liczebności gatunków typowych dla tego 

typu zbiorników wodnych. Przedstawione wyniki wskazują, że najbardziej specyficzna dla 
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źródeł fauna chruścików występowała na stanowisku 2 i 1. Ostatnie stanowisko stanowią 

płytkie  zbiorniki okresowe znajdujące się nieopodal źródła ocembrowanego, stąd 

występowanie krenofili preferujących wody chłodne właśnie w okresie wiosennym. 

W odniesieniu do zbiorników okresowych, aż cztery stanowiska charakteryzowały się 

dużą naturalnością fauny: 1, 2, 8, 12 (Wns=16, Wni=16). Są to trzy zbiorniki okresowe i 

helokren, w których występują gatunki wód okresowych (tab.4).  Najmniejsze wskaźniki były 

na stanowiskach 11 (Wns i Wni=1) i 6 (Wns i Wni =2). Na stanowiskach 9, 14 oraz 16 

wartości Wns były wyższe niż Wni, co wynika z większego wpływu gatunków mniej 

specyficznych dla fauny, w tym przypadku Limnephilus flavicornis i Limnephilus fuscicornis. 

Stanowiska 3, 4, 5, 7, 13, 15 charakteryzowały się większą wartością wskaźnika naturalności 

zbiorników okresowych w ujęciu ilościowym. Wskazuje to na duży udział osobników 

gatunków drobnozbiornikowych. 

Największe wskaźniki specyficzności wyliczane dla fauny drobnozbiornikowej,  w 

ujęciu jakościowym w odniesieniu do zbiorników trwałych zanotowano dla stanowiska 3 

(wns=6) i 13 (Wns=5,5). Najmniejsze na stanowiskach: 6 i 11 (Wns=1) oraz 2 (Wns=2). W 

ujęciu ilościowym największymi wartościami odznaczyły się takie stanowiska jak: 14 

(Wni=6,14), 3 (Wni=5,17), najmniejszymi zaś 5 i 11 (Wni=1) oraz 2 i 8 (Wni=2). 

Ogólne wartości wskaźników specyficzności fauny dają szerszy obraz naturalności 

trichopterofauny omawianych zbiorników wodnych. Wskaźnik Wns dla źródeł był niski 

(Wns=1,85), lecz Wni wyraźnie większy (Wni=4,4), co wskazuje na niewielki ilościowo (a 

większy jakościowo) wpływ gatunków niespecyficznych na źródle. Wyższymi wartościami 

cechowały się wskaźniki specyficzności fauny zbiorników okresowych (Wns=5,85; 

Wni=4,17). Natomiast zbiorniki trwałe również charakteryzowały się większymi wartościami 

Wns, którego wartość wyniosła 3,8, niż wskaźnik naturalności w ujęciu ilościowym 

(Wni=1,96), co świadczy o większym (jakościowo) wpływie gatunków mniej specyficznych 

dla wód trwałych. Na podstawie tych danych można wnioskować o dominacji w zbiornikach 

wodnych Wzgórz Dylewskich gatunków typowych dla zbiorników okresowych (torfowisk 

niskich). Fauna ta wyraźnie przenika do źródlisk i zbiorników trwałych. 
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Tabela 5. Wartości wskaźników naturalności fauny dla poszczególnych stanowisk,  

Wns – wskaźnik naturalności danej biocenozy w ujęciu jakościowym, Wni – wskaźnik 

naturalności danej biocenozy w ujęciu ilościowym. 

STANOWISKA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

WSKAŹNIK 
 

                                
Wns źródła 5 8 1 2 1 1 2,6 4,5 2,6 3 1 3 1 1,3 2,6 1 
Wni źródła 7,44 8 1 6 1 1 5,89 1,26 1,89 5 1 3,99 1 1,2 1,98 1 

                                  
Wns okresowe 16 16 4,2 11 6 2 13,2 16 13 2 1 16 5,5 9,2 13,6 7 
Wni okresowe 16 16 7,33 16 11,7 2 15,9 16 12,4 2 1 16 13 6,8 15,6 2,3 

                                  
Wns trwałe 1,5 2 6 2,3 4,66 1 1,4 2 1,4 5 1 1,5 5,5 4,2 2,8 3,7 
Wni trwałe 1,91 2 5,17 1,8 3,14 1 1,92 2 1,66 3 1 1,64 2,9 6,1 1,68 1,4 
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4. DYSKUSJA 

 

Na badanym terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich stwierdzono 50 

taksonów, Trichoptera z czego 40 oznaczono do gatunku (tab.1). W porównaniu do innych 

badanych parków krajobrazowych jest to duża liczba gatunków wskazująca na dużą 

różnorodność gatunkową. Wyraźnie mniej,  bo 34 gatunki Trichoptera wykazano dla Parku 

Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego (Nehring 2001). Można sadzić, że wynika to z 

większego siedliskowego udziału wód bieżących na obszarze Wzgórz Dylewskich. Na terenie 

Iławskiego Parku Krajobrazowego jest mała różnorodność siedlisk wodnych, z dominacją 

jezior i torfowisk Być może dlatego na tym terenie fauna Trichoptera oraz Odonata 

zdominowana jest przez gatunki jeziorne (Buczyński i Czachorowski 1998, Nehring 2001). 

Dodatkowo wśród innych owadów wodnych takich, jak: Hydracarina, Coleoptera i 

Heteroptera duże znaczenie odegrała również fauna drobnozbiornikowa (Lewandowska 

1999, Gierałtowska 1999, Kryszkiewicz 1999). Jest to wynik dominacji wód stojących na tym 

obszarze.  

 Według niepublikowanych danych (Czachorowski i Majewski) w Mazurskim Parku do 

tej pory stwierdzono występowanie 50 gatunków. Należy jednak dodać, że Park ten 

charakteryzuje się relatywnie dużą powierzchnią i obecnością praktycznie wszystkich typów 

zbiorników wodnych. 

Na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie wykazano 63 gatunki chruścików. 

Ze względu na duży udział wód bieżących w wodach powierzchniowych badanego parku, 

trichopterofauna została zdominowana przez gatunki związane z tym typem wód . W źródłach 

i torfowiskach w wyniku przekształceń antropogenicznych fauna była dość uboga. W tych 

zbiornikach występowały głównie gatunki związane z wodami astatycznymi (Czachorowski i 

in. 2000). 

Warto porównać nie tylko liczbę gatunków, ale także listy gatunków. Otóż 

odpowiednio 11 i 18 gatunków jest wspólnych z trichopterofauną Iławskiego Parku 

Krajobrazowego i „Lasy Janowskie”. Na zbadanych obszarach Wzgórz Dylewskich i 

Mazurskiego Parku Krajobrazowego występuje 14 gatunków takich samych. 

Porównując listę gatunków w/w czterech parków krajobrazowych stwierdza się 13 

taksonów wyłącznych jest dla Wzgórz Dylewskich. Należą do nich takie gatunki jak: Beraea 

pullata, Hydropsyche siltalai, Limnephilus binotatus, Limnephilus centralis, Limnephilus 

hirsutus, Lithax niger, Parachiona picicornis, Potamophylax latipennis, Rhyacophila 
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fasciata, Rhyacophila nubila, Rhyacophila obliterata, Sericostoma peronatum, Silo pallipes. 

Są to gatunki występujące w ciekach wodnych. 

Przedstawione wyżej porównanie wskazuje, że każdy z badanych parków 

krajobrazowych charakteryzuje się w mniejszym lub większym stopniu odmienną fauna 

chruścików (zestawem gatunków). Różnice te można interpretować jako wynik różnic w 

kompozycji siedlisk wodnych w skali krajobrazu oraz różnym wpływem antropopresji. 

Opisanych 20 taksonów wód stojących Wzgórz Dylewskich stanowi zaledwie 7% fauny 

Polski. Jednak bogactwo gatunkowe trichopterofauny wód stojących na tle drobnych 

zbiorników i torfowisk (5 taksonów) Iławskiego Parku Krajobrazowego, czy drobnych 

zbiorników naturalnych (10 gatunków) „Lasów Janowskich” jest całkiem pokaźne. 

Porównując faunę chruścików Wzgórz Dylewskich zbiorników stojących z fauną 

cieków zauważa się tylko cztery wspólne taksony:  

⇒ Anabolia sp. laevis występująca po jednym osobniku w zbiorniku trwałym ( jest 

to staw w miejscowości Glaznoty koło rzeki Gizeli - stanowisko nr 10) i w rzece; 

⇒ Limnephilus bipunctatus opisany na stanowisku nr 11 (zbiornik trwały) i rzece; 

⇒ Limnephilus extricatus, który wystąpił na stanowisku 10 i w strumieniu; 

⇒ Limnephilus griseus znajdujący się w zbiornikach okresowych, trwałych, źródle 

limnokrenowym i strumieniu. 

W przypadku ostatniego gatunku widoczny jest wpływ wód stojących na faunę 

strumieni. Porównując stosunki liczbowe osobników powyższych dwóch kolejnych gatunków 

w  wymienionych zbiornikach wodnych i znając ich ekologię można zaobserwować 

nieznaczny wpływ trichopterofauny rzek i strumieni na zbiorniki trwałe (nr 10 i 11). Tak jest 

w przypadku gatunków wód bieżących Limnephilus bipunctatus, a także Limnephilus 

extricatus. Są to jednak przykłady, które nie dają wystarczających dowodów, na podstawie 

których można by było jednoznacznie stwierdzić, że jest zdecydowany wpływ fauny 

pobliskich cieków na faunę wód stojących, bądź odwrotnie. Odzwierciedla to również 

dendryt podobieństw faunistycznych pod względem jakościowym pomiędzy różnymi typami 

zbiorników wodnych, gdzie wyraźnie utworzyły się dwa bloki: wody bieżące i stojące wraz 

ze źródłami.  

Wydaje się, że największą rolę w integrowaniu wodnej części zlewni rzeki Gizeli pełnią 

gatunki należące do Coleoptera, jak również Heteroptera. Charakteryzują się one 

występowaniem gatunków eurytypowych złowionych we wszystkich badanych typach wód, 

co wynika z dominacji w tych rzędach gatunków drobnozbiornikowych. Jak wykazano, 
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Ephemeroptera, Trichoptera, a przede wszystkim Plecoptera mają małą rolę integracyjną ze 

względu na silne związanie z jednym typem wód (Czachorowski 1993). 

Ogólny charakter fauny wód stojących Wzgórz Dylewskich można określić jako 

drobnozbiornikowy. Jakkolwiek w zbiornikach trwałych ilościowo przeważają właśnie 

gatunki mikrolimnobiontyczne, to obecne są i gatunki wymagające wód stałych; głównie są to 

gatunki jeziorne (limnebionty), takie jak: Anabolia laevis, Athripsodes aterrimus, 

Limnephilus decipiens.  

Źródło rzeki Gizeli ma charakter astatyczny, poziom wody wykazuje duże wahania 

sezonowe, jesienią było całkowicie wyschnięte. Z tym czynnikiem środowiskowym można 

wiązać fakt, iż stwierdzono występowanie gatunków preferujących zbiorniki okresowe i 

astatyczne - typowe limnokseny, choć i spotkano acidotolerancyjnego limnebionta - 

Oligotricha striata. W badanych źródłach nie zaobserwowano typowych krenobiontów czy 

krenofili. Przykładem może być Plectrocnemia conspersa, która występuje na terenie 

północnej Polski: w źródle Łyny i Drwęcy oraz przy Jeziorze Żarnowieckim, w helokrenie 

koło Drozdowa, w źródłach okolic Słupska oraz innych źródłach Pojezierza Mazurskiego 

(Czachorowski 1999). Nie występuje również krenobiont Beraea pullata, której imagines 

złowiono  przy wypływie ze źródła Gizeli w liczbie 7 osobników.  

Oba typy źródeł zdominowane zostały przez gatunki zimnostenotermiczne, typowe dla 

drobnych wód okresowych. Warunki środowiskowe jakie panują w limnokrenach są podobne 

do warunków wód stojących co odzwierciedla podobieństwo trichopterofauny tych typów 

zbiorników wodnych, wykazane w niniejszych badaniach. Występowanie w źródłach 

limnokrenowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej gatunków wód wiosennych 

(Limnephilus stigma, Limnephilus griseus, Limnephilus borealis, Limnephilus auricula) 

uznano za relikt fauny postglacjalnej (Czachorowski 1990). Wydaje się więc, że obecność 

gatunków wód okresowych w źródłach limnokrenowych ma szerszy, a nie lokalny charakter. 

W zanikającym zbiorniku o charakterze torfowiska niskiego położonego koło Żabiego 

Rogu (Północma Polska) zebrano 747 osobników Trichoptera zaliczonych do 16 gatunków. 

Połowa z nich jest wspólnych z taksonami wykazanymi w niniejszej pracy. Brak w nim było 

gatunków charakterystycznych dla śródpolnych torfowisk niskich, takich jak: Grammotaulius 

nitidus, Limnephilus auricula, Limnephilus griseus, Limnephilus vittatus, Limnephilus stigma 

(Czachorowski, Kurzątkowska 1995). 

Warto porównać trichopterofaunę zbiorników okresowych i trwałych okolic Olsztyna 

(Maszczak 1999). W latach 1997-1998 zbadano 10 zbiorników położonych w pobliżu Jeziora 
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Skanda oraz 9 zbiorników w Lesie Miejskim. Najbardziej podobne pod względem 

gatunkowym do zbiorników stojących Wzgórz Dylewskich są zbiorniki okolic Jeziora 

Skanda, gdyż zanotowano aż 9 gatunków wspólnych z 14. We wszystkich porównywanych 

zbiornikach eudominantem okazał się Limnephilus stigma, czyli gatunek zbiorników 

okresowych i astatycznych. 

Na rzece Gizeli wraz z jej dopływami i sąsiadującymi drobnymi zbiornikami wód 

stojących były prowadzone badania od maja do listopada w 1986 r. (Czachorowski i in. 

1993). Zebrano wówczas 21 taksonów  z 11 stanowisk i tu również chruściki grupowały się w 

dwóch blokach stanowisk: cieki oraz wody stojące. Wśród chruścików Wzgórz Dylewskich 

zabrakło trzech gatunków, które wcześniej wykazane były na tych terenach: Oligostomis 

reticulata, Chaetopteryx villosa i Chaetopteryopsis maclachlani, przy czym w latach 1983-85 

ten ostatni był najliczniejszy na badanym odcinku rzeki Drwęcy (Wróbel 1985). Warto 

zaznaczyć, że były to lata, w których stwierdzono znaczne odkształcenia fauny i flory. Mimo 

ewentualnego wyginięcia niektórych gatunków prawdopodobnie stan trichopterofauny 

Wzgórz Dylewskich się poprawia.         

Przeprowadzone badania wykazały relatywnie dużą różnorodność gatunkową 

Trichoptera. Wydaje się jednak, że widoczne przekształcenia antropogeniczne wpłynęły 

przede wszystkim na zubożenie fauny źródliskowej. Cała fauna znajduje się pod wpływem 

gatunków drobnozbiornikowych. Niestety jest ona uboga w gatunki wyspecjalizowane i 

rzadkie. Wskazane by były  dalsze badania nad stopniem naturalności fauny zbiorników 

stojących, a przede wszystkim źródeł oraz śledzenie antropogenicznych zmian i ewentualnej 

renaturalizacji fauny wodnej Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. 
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5. WNIOSKI 

 

 Celem pracy było poznanie składu gatunkowego wód stojących Parku 

Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich oraz ocena specyficzności tychże zbiorników. 

 Na badanym terenie Wzgórz Dylewskich zebrano 1590 osobników należących do 50 

taksonów, przy czym z samych zbiorników stojących złowiono 996 osobników na 16 

stanowiskach zaliczonych do 20 taksonów.                                                                                     

 Tylko trzy rodziny były reprezentowane w wodach lenitycznych, są to: Phryganeidae, 

Leptoceridae oraz najliczniejsza Limnephilidae. 

 Klasa eudominantów była reprezentowana przez gatunki drobnozbiornikowe 

Limnephilus auricula, Limnephilus griseus, Limnephilus stigma. Tylko jeden gatunek 

znalazł się w klasie dominantów (Limnephilus fuscicornis), natomiast do klasy 

subdominantów zaliczono Grammotaulius nitidus i Limnephilus flavicornis. 

 Wyodrębniły się dwa bloki zbiorników wodnych: cieki i wody stojące. 

 Największe podobieństwo zaznaczyło się między fauną limnokrenu a fauną 

zbiorników okresowych.  

 Trichopterofauna wód stojących Wzgórz Dylewskich została zdominowana przez 

gatunki drobnych zbiorników okresowych, jednakże w wodach trwałych również 

wystąpiły gatunki jeziorne. 

 Nie stwierdzono wyraźnego wpływu fauny wód bieżących na wody stojące i 

odwrotnie. 

 Fauna chruścików zbiorników stojących okazała się stosunkowo uboga w gatunki 

wyspecjalizowane i rzadkie. 
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6. Streszczenie 

 

W latach 1999-2000 przeprowadzono badania nad fauną Trichoptera wód stojących 

Wzgórz Dylewskich. Z 16 stanowisk zebrano 996 chruścików zaliczonych do 20 taksonów. 

Praca jest częścią szerszych badań nad antropogenicznymi odkształceniami fauny różnych 

regionów Polski, a przede wszystkim obszarów chronionych.  

Dokonano tabelarycznego zestawienia wartości dominacji dla całego materiału (tab. 3) 

oraz przedstawiono rozmieszczenie i liczebność gatunków na stanowiskach (tab. 4). 

Trichopterofauna Wzgórz Dylewskich została zdominowana przez gatunki 

drobnozbiornikowe - źródła również charakteryzowały gatunki wód okresowych. Do 

eudominantów zaliczono Limnephilus auricula, Limnephilus griseus oraz Limnephilus 

stigma. Jeden gatunek reprezentował klasę dominantów (Limnephilus fuscicornis), a dwa 

gatunki tj. Grammotaulius nitidus i Limnephilus flavicornis wystąpiły w klasie 

subdominantów (ryc. 8).  

Analizowano podobieństwa faunistyczne pomiędzy różnymi typami zbiorników 

wodnych, które grupowały się w dwóch blokach: cieki i wody stojące wraz ze źródłami  

(ryc. 13, 15). 

Wyliczono również podobieństwa faunistyczne pomiędzy stanowiskami (ryc. 17, 18), a 

także pomiędzy gatunkami chruścików (ryc. 19). Wysokie współwystępowanie gatunków 

było związane z małą liczbą osobników. 

Dla zbadania stopnia specyficzności trichopterofauny badanego regionu analizowano 

wskaźniki naturalności, zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym (tab. 5). Fauna 

niektórych badanych zbiorników jest przekształcona antropogenicznie, jednak stan 

większości prawdopodobnie się poprawia. 

Zebrany materiał Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich porównywano na tle 

innych badań, głównie z obszarów chronionych. Fauna chruścików badanego obszaru okazała 

się uboga w gatunki wyspecjalizowane i rzadkie. 

Zdecydowanie potrzebna jest kontynuacja badań, która pozwoliła by w przyszłości dać 

odpowiedź na pytanie: czy i w jakim stopniu następuje renaturalizacja fauny wód stojących 

badanego obszaru chronionego? 
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8. SPIS TABEL I RYCIN 

Ryciny 

 

Rycina 1. Stanowisko nr 3 – zbiornik trwały przy stodole w miejscowości Wygoda (str.10). 

Rycina 2. Stanowisko nr 4 – źródło lmnokrenowe rzeki Gizeli (str. 10). 

Rycina 3. Wyschnięte źródło rzeki Gizeli (na jesień) – stanowisko 4 (str.11). 

Rycina 4. Stanowisko 8 – zbiornik okresowy z brzegami zakrzaczonymi (Wygoda) (str. 11). 

Rycina 5. Wyraźne obniżenie poziomu wody na jesień na stanowisku 8 (zbiornik okresowy) 

(str.12). 

Rycina 6. Stanowisko 9 – zakrzaczony zbiornik trwały (Wygoda) (str. 13). 

Rycina 7. Stanowisko 15 – zbiornik okresowy na użytku ekologicznym w Wałdykach (str.13). 

Rycina 8. Liczba gatunków reprezentujących daną klasę dominacji (str. 17). 

Rycina 9. Liczba osobników stanowiących daną klasę dominacji (str. 20).  

Rycina 10. Struktura dominacji larw chruścików w źródle limnokrenowym (str. 22). 

Rycina 11. Struktura dominacji gatunków chruścików  w zbiornikach okresowych (str.23).  

Rycina 12. Struktura dominacji larw chruścików  w zbiornikach trwałych (str.24). 

Rycina 13. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy różnymi typami zbiorników 

wodnych, formuła jakościowa (str. 25). 

Rycina 14. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy zbiornikami stojącymi, formuła 

jakościowa (str.25). 

Rycina 15. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy różnymi typami zbiorników 

wodnych, formuła ilościowa (str. 26). 

Rycina 16. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy zbiornikami stojącymi, formuła 

ilościowa (str. 26). 

Rycina 17. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami (wody stojące), 

formuła jakościowa (str. 28).  

Rycina 18. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami (wody stojące), 

formuła ilościowa (str. 29). 

Rycina 19. Dendryt współwystępowania gatunków Trichoptera (str. 30). 

Rycina 20. Procentowy udział gatunków Trichoptera ze względu na wartości znaczenia 

ekologicznego odławianych na Wzgórzach Dylewskich (str. 32). 
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Tabela 1. Wskaźniki znaczenia ekologicznego (Wze) dla poszczególnych gatunków (str. 16). 

Tabela 2. Chruściki Wzgórz Dylewskich – ogólna charakterystyka materiału (str. 18). 

Tabela 3. Chruściki wód lenitycznych i źródeł Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich 

(str.19). 

Tabela 4. Rozmieszczenie chruścików na badanych stanowiskach Wzgórz Dylewskich 

(str.21). 

Tabela 5. Wartości wskaźników naturalności fauny dla poszczególnych stanowisk (str.34). 
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