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1. Wstęp 
Chruściki (Trichoptera) to rząd owadów, który obejmuje ponad 10 tysięcy gatunków wy-

stępujących na całym świecie. W Polsce do tej pory zanotowano występowanie 275 gatunków 

chruścików (CZACHOROWSKI 2001). 

Owady te zamieszkują dwa środowiska: wodne i lądowe, w zależności od etapu rozwoju. 

Imagines są owadami lądowymi prowadzącymi nocny tryb życia. Wielkość ich ciała waha się w 

granicach od 2 do 30 mm, natomiast rozpiętość skrzydeł do 60 mm (CZACHOROWSKI 1998A). Ich 

ciało, a także skrzydła pokryte są włoskami, ubarwione szaro lub brązowo z szarym, brązowym, 

czarnym lub żółtawym wzorem (STAŃCZYKOWSKA 1986). Imagines żyją od kilku tygodni do 

kilku miesięcy. Zamieszkujące środowisko wodne larwy charakteryzują się gąsienicowatym 

kształtem ciała, którego długość dochodzi do kilku centymetrów. Do charakterystycznych cech 

larw chruścików należy zdolność budowania konstrukcji takich jak norki, sieci łowne, a także 

przenośne domki, dla których materiał stanowią na przykład kawałki liści, muszelek, ziarna pia-

sku. Budowa sieci łownych związana jest z drapieżnictwem, występującym u larw części gatun-

ków. 

W rozwoju chruścików występuje przeobrażenie zupełne. Z jaj wylęgają się larwy, które w 

większości gatunków przechodzą przez pięć stadiów rozwojowych. Rozwój zwykle trwa jeden 

rok, niektóre gatunki, zwłaszcza żyjące w wodach ciepłych jezior, wydają dwa pokolenia w ro-

ku. U gatunków źródliskowych można zaobserwować acykliczność rozwoju, a u tych, które za-

mieszkują zimne wody występuje rozwój częściowo cykliczny. Proces przepoczwarzenia ma 

miejsce w domku ostatniego stadium larwalnego i zwykle odbywa się w środowisku wodnym 

(CZACHOROWSKI 2001).  

Wśród larw chruścików wyróżnia się wiele form konsumenckich. Są to drapieżcy reprezen-

towani przez rodziny: Rhyacophilidae, Polycentropodidae, gatunki wszystkożerne – z rodzin 

Limnephilidae, Phryganeidae i Molannidae, detrytusofagi, do których należą gatunki z rodzin 

Philopotamidae oraz Limnephilidae, fitofagi – rodziny Hydroptilidae i Leptoceridae. Wśród 

gatunków rodziny Hydroptilidae znajdują się glonojady, natomiast rodzaj Ceraclea z rodziny 

Leptoceridae odżywia się gąbkami (CZACHOROWSKI 1998A). 
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Lary chruścików są obserwowane we wszystkich słodkich wodach śródlądowych, co 

świadczy o bardzo dużym zróżnicowaniu pod względem ekologicznym. Najbardziej liczna i róż-

norodna jest fauna strumieni, chłodnych górskich rzek, a także potoków, natomiast fauna wód 

stojących i dużych rzek należy do uboższych. Spośród gatunków chruścików wiele larw obser-

wuje się w wodach okresowych, natomiast larwy nielicznych gatunków spotyka się na torfowi-

skach. Larwy tych owadów są wykorzystywane jako wskaźniki wód czystych (TUROBOYSKI 

1979), chociaż istnieją gatunki, których larwy posiadają dużą odporność na zanieczyszczenia 

wód przez ścieki i zasiedlają wody α-mezosaprobowe, a więc wody należące do III klasy czysto-

ści. 

Teren Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego pod względem występowania fauny 

chruścików nie został jeszcze zbadany. Badania prowadzone w celu poznania fauny bezkręgow-

ców występujących na tym obszarze objęły do tej pory wodopójki (LEWANDOWSKA 1999), ważki 

(BUCZYŃSKI, CZACHOROWSKI 1998), pluskwiaki wodne (KRYSZKIEWICZ 1999) oraz chrząszcze 

wodne(GIERAŁTOWSKA 1999).  

Dotychczasowe badania wykazały, iż liczebność oraz różnorodność gatunkowa fauny wo-

dopójek Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w porównaniu z fauną jezior innych re-

gionów Polski jest dużo niższa (LEWANDOWSKA 1999). Zbadane jeziora zasiedlane są przez 

rzadkie gatunki wodopójek takie jak: Arrenurus radiatus, Arrenurus nobilis, Arrenurus securi-

formis, Acercus scaurus, Piona imminuta i Limnesia polonica. W strukturze gatunkowej prze-

wagą odznaczyły się rodziny Limnesiidae i Pionidae. Pod względem gatunkowym najliczniejszą 

grupę w strukturze dominacji stanowili recendenci. Do tej grupy należało 26 gatunków wodopó-

jek (LEWANDOWSKA 1999).  

We wstępnych badaniach na terenie Parku stwierdzono obecność aż 28 gatunków Odonata. 

Najwięcej gatunków związanych było z jeziorami (20 gatunków ważek) oraz torfowiskami (18), 

mniej z drobnymi zbiornikami łąkowymi (11) i ciekami (10). Fauna cieków zdominowana była 

przez gatunki drobnozbiornikowe (BUCZYŃSKI, CZACHOROWSKI 1998). 

Fauna pluskwiaków wodnych zbiorników Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego 

jest silnie zdegradowana zarówno pod względem ich liczebności jak i zróżnicowania gatunko-

wego (KRYSZKIEWICZ 1999). Zanotowano występowanie 12 gatunków pluskwiaków wodnych, 

reprezentowanych przez 324 osobniki z 9 rodzin. Pluskwiaki te głównie występowały w strefie 

górnego litoralu.  

Badania prowadzone nad chrząszczami wodnymi pozwoliły stwierdzić, że fauna ta zasiedla 

w największej liczbie zbiorowisko turzyc oraz litoral piaszczysty na głębokości od 0 do 20 cm. 

W przeważającej części są to chrząszcze drapieżne, drobnozbiornikowe (GIERAŁTOWSKA 1999).  
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W literaturze naukowej brak jest informacji na temat trichopterofauny Parku Krajobrazo-

wego Pojezierza Iławskiego. Nieliczne informacje odnoszą się do chruścików jez. Jeziorak Duży 

(CZACHOROWSKI 1998A). Spośród obszarów chronionych północno-wschodniej Polski poznana 

jest trichopterofauna rezerwatu Las Warmiński (CZACHOROWSKI I INNI 1998) oraz Puszczy Bia-

łowieskiej (CZACHOROWSKI 1998B). 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań nad chruścikach Parku Krajo-

brazowego Pojezierza Iławskiego, z uwzględnieniem składu gatunkowego oraz struktury domi-

nacji. Praca jest  fragmentem szerszych badań nad owadami wodnymi obszarów chronionych w 

Polsce, prowadzonych w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. 
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2. Materiał i metody 
2.1 . Opis terenu badań 

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego został utworzony na mocy rozporządzenia  

nr 120 Wojewody Olsztyńskiego i Elbląskiego z dnia 17 lipca 1993 r. Powierzchnia Parku obej-

muje 25 279 ha, z czego 62% stanowią lasy, 19% - wody, 10% - grunty orne, 9% - inne użytki, 

natomiast jego otulina obejmuje powierzchnię 17 804 ha, z czego 55% stanowią grunty orne, 

21% - lasy, 15% - łąki i pastwiska, 6% - wody, 3% - inne użytki (DĄBROWSKI  

I INNI 1999). Granice Parku obejmują ponad 40 jezior, między innymi Jeziorak Duży, będący 

najdłuższym zbiornikiem wodnym w Polsce i piątym po względem wielkości, ponadto na jego 

terenie znajdują się trzy rezerwaty przyrody,  oraz około 40 pomników przyrody ożywionej 

(DOBIES, PLANTER 1998). 

 

2.1.1. Położenie 

 

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego wraz z otuliną znajduje się w granicach dwóch 

województw: warmińsko–mazurskiego oraz pomorskiego (Ryc. 1.) i swoim zasięgiem obejmuje 

fragmenty miasta Iławy, gminy Iławy, gminy Susz, gminy Stary Dzierzgoń, miasta i gminy Za-

lewo, a więc w przeważającej części na terenie powiatu iławskiego. 

 

Ryc. 1.  Usytuowanie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego 

 

 

Granicę Parku (Ryc.2) wyznaczają miejscowości: Iława, Ząbrowo, Chełmżyca, Piotrkowo, Janu-

szewo, Brusiny, Olbrachtówko, Różnowo, Stary Dzierzgoń, Bucznik, Folwark, Przezmark, Gaj-

dy, Półwieś, Zalewo, Rąbity, Śliwa, Boreczno, Urowo, Sąpy, Makowo, Kalitka, Tynwałd, Wola 

kamieńska, Kamień mały. Kamień Duży, Iława. Granica Parku w większej części ma charakter 

naturalny – od strony wschodniej na wielu odcinkach pokrywa się z linią brzegową Jezioraka 

Dużego, natomiast strona północna i zachodnia to skłon kompleksu leśnego (DOBIES, PLANTER 

1998). 

 

Ryc. 2. Granice Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i jego otuliny 
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 Według podziału fizycznogeograficznego KONDRACKIEGO (1965) teren ten leży  

na obszarze Europy Zachodniej, prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezie-

rza Południowobałtyckiego, makroregionie Pojezierza Wschodniopomorskiego i zajmuje cen-

tralną cześć mezoregionu Pojezierza Iławskiego. 

 W ujęciu hydrograficznym badany obszar usytuowany jest w strefie wododziału I rzędu  

i należy do dorzecza Wisły (jezioro Jeziorak i rzeka Osa) oraz zlewni Zalewu Wiślanego (rzek 

Liwa i Dzierzgonka) (Plan ochrony.... 1994). 

 

2.1.2. Klimat 

Klimat terenów Parku cechuje przejściowość. Na obszarze tym występuje zjawisko ściera-

nia się mas powietrza polarno–morskiego (atlantyckiego i bałtyckiego) z polarno–

kontynentalnym, co natomiast powoduje zmienność stanów pogody, wahania czasu trwania 

okresu wegetacyjnego i przesunięcie pór roku. W ramach klimatu regionalnego na terenie Parku 

wyróżnia się siedem klimatów lokalnych, tj. obszarów sandrowych, wysoczyzny moreny dennej, 

wzgórz morenowych, obniżeń jeziornych, bagiennych, dolin rzecznych, a także obszarów le-

śnych (Plan ochrony ... 1994). To lokalne zróżnicowanie klimatu jest skutkiem urozmaiconej 

rzeźby terenu, zróżnicowanej budowy geologicznej – przede wszystkim warstw powierzchnio-

wych, różnorodności szaty roślinnej oraz występowania wielu akwenów (DOBIES, PLANTER 

1998). 

 

2.1.3. Krajobraz 

W przewadze występującym typem krajobrazu naturalnego jest równina sandrowa, a więc 

gleby piaszczyste o niskiej przydatności rolniczej, w znacznym stopniu zalesione, natomiast w 

niewielkim zmienione antropogeniczne. Innym typem, drugim co do częstotliwości występowa-

nia , jest wysoczyzna moreny dennej i wzgórza moren czołowych, o glebie szczególnie korzyst-

nej dla rolnictwa, którą stanowią żyzne utwory gliniaste. Taki typ krajobrazu stał się charaktery-

styczny dla otuliny Parku, choć również spotykany w północnej części parku oraz regionie Sie-

mian. Poza dwoma wyżej wymienionymi rodzajami krajobrazu występuje jeszcze kilka postgla-

cjalnych form krajobrazu. Są to krajobrazy: 

• wytopiskowe – powstałe na skutek zaniku brył martwego lodu, charakteryzujące  

się nieregularnymi obniżeniami, wypełnionymi przez torfowiska lub jeziora – na przykład 

jezioro Jasne, 
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• rynny subglacjalne z powstałymi w nich  jeziorami – jeziora o licznych głęboczkach oddzie-

lonych progami, kotły eworsyjne – na przykład jeziora Urowiec, Perkun, 

• ozy – towarzyszące rynnom piaszczysto – żwirowe formy akumulacyjne wód fluwioglacjal-

nych, 

• kemy – pagórki powstałe z piasków i mułków wytopionych z brył martwego lodu, 

• inne formy geologiczne – rzeczne doliny plejstoceńskie i holoceńskie, równiny akumulacji 

zastoiskowej, jeziornej i torfowiskowej (Plan ochrony ... 1994). 

 

2.1.4. Sieć wodna 

Obszar Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego obfituje w wody powierzchniowe, a 

w szczególności jeziora rynnowe, jeziora wytopiskowe i moreny czołowej. Krótko po ustąpieniu 

lądolodu jezior na tym obszarze znajdowało się o wiele więcej, lecz na skutek spłycenia i zara-

stania znaczna ich część zanikła. Obecnie w granicach Parku istnieje 31 zbiorników wodnych, 

natomiast otulina posiada ich 12 (MATUSZEK I INNI 2000). Stosunkowo niewielką powierzchnię 

zajmują stałe i okresowe obszary podmokłe, spotykane z reguły w strefie przyjeziornej, w obrę-

bie niecek wykształconych w glinie zwałowej i również w dolinach górnych biegów rzek (DO-

BIES, PLANTER 1998). 

 
2.2. Opis stanowisk 
Stanowisko nr 1 - jezioro Urowiec 

Jezioro Urowiec położone jest po zachodniej stronie jeziora Jeziorak Duży, około 2 km na 

zachód od miejscowości Siemiany, w Lasach Siemiańskich, w administracyjnych granicach 

gminy Iława (Ryc.3.). 

 

Ryc. 3. Położenie jezior: Jasne, Urowiec, Plajtek Mały, Plajtek Duży, Perkun. 

 

 

 

Jak podaje DOBIES i PLANTER (1998), powierzchnia jeziora wynosi 26,1 ha, średnia głębo-

kość 8,1 m, natomiast maksymalna głębokość to 31,8 m. „Jezioro zasilane jest dwoma dopły-

wami – od północy uchodzi ciek bez nazwy z jeziora Plajtek Mały i od południa ciek bez nazwy 

z jeziora Plajtek Duży. Woda z jeziora odprowadzana jest odpływem bez nazwy uchodzącym do 

jeziora Jeziorak Duży” (Informacja ...1999).  
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Zgodnie z „Informacją...” (1999) zbiornik ten nie został zagospodarowany rekreacyjnie i 

nie posiada żadnych punktowych źródeł zanieczyszczenia, a ocena ogólna pozwoliła zaliczyć go 

II klasy czystości, posiadającego wody dobrej jakości. Z badań mikroskopowych wynika, iż stan 

biocenotyczny jeziora Urowiec jest dobry, typowy dla wód czystych i nieznacznie zanieczysz-

czonych. 

 

Stanowisko nr 2 - strumień w pobliżu miejscowości Siemiany 

 Strumień śródpolny, prąd słaby, dno piaszczyste, brzegi porośnięte trawami i turzycami. 

Stanowisko nr 3 - dopływ do jeziora Urowiec 

 Mały strumień o dnie piaszczystym, znajdujący się na terenie otwartym, na brzegu poje-

dyncze drzewa, brzegi z roślinnością szuwarową.  

Stanowisko nr 4 - wypływ z jeziora Urowiec przy drodze 

 Mały strumień o dnie piaszczysto-kamienistym, brzegi zadrzewione, strumień ocieniony, 

szerokości około 60 cm. 

Stanowisko nr 5 - strumień wpadający do jeziora Urowiec  

 Mały, uregulowany strumień, śródleśny, dno piaszczyste z pojedynczymi gałęziami i detry-

tusem, szerokości około 50 cm. 

Stanowisko nr 6 - strumień wypływający z jeziora Plajtek Mały do jeziora Urowiec 

 Śródleśny strumień z dużą ilością gałęzi i butwiejących liści, nurt słaby. 

Stanowisko nr 7 - strumień w pobliżu Leśniczówki Szwalewo 

 Mały śródłąkowy strumień o dnie piaszczystym i brzegach porośniętych trawami, szeroko-

ści około 40 cm. 

Stanowisko nr 8 - jezioro Czerwica 

Jezioro Czerwica administracyjnie leży w granicach gminy Susz, w niedalekim sąsiedztwie 

miejscowości Januszewo (Ryc. 4.). 

 

Ryc. 4. Położenie jezior: Łabędzie, Kawki, Czerwica. 

 

Powierzchnia lustra wody tego zbiornika wynosi 46,3 ha, jego głębokość maksymalna to 

3,3 m, natomiast średnia głębokość wynosi 1,8 m  (DOBIES I PLANTER 1998). 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie badań przeprowadzo-

nych w 1998 roku wody jeziora Czerwica zakwalifikował do III klasy czystości (Informacja 

...1999).  
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Jezioro Czerwica wchodzi w skład faunistycznego rezerwatu pod nazwą „Jezioro Czerwica”, 

utworzonego w 1957 roku w celu ochrony gniazdujących na tym obszarze kolonii kormoranów 

oraz czapli siwych (DĄBROWSKI I INNI 1999).  

 

Stanowisko nr 9 - rzeczka śródleśna w pobliżu miejscowości Januszewo 

Stanowisko nr 10 - jezioro Jasne 

Jezioro Jasne (Ryc. 3) administracyjnie leży w granicach gminy Iława, na zachód od miej-

scowości Siemiany i jeziora Jeziorak Duży. 

„Jest zbiornikiem małym, lecz stosunkowo głębokim – powierzchnia lustra wody wynosi 

1.7 ha, głębokość maksymalna – 19,8 m, głębokość średnia – 8,1 m. Jezioro  

ma kształt owalny, lekko wydłużony z północy na południe... Zachodni i północny brzeg jest 

stromy, pozostałe łagodniejsze. Dno litoralu w części przybrzeżnej pokrywa piasek, dalej cienka 

warstwa detrytusu, a od 8 metrów osad typu dy” (DOBIES, PLANTER 1998).  

 Jezioro Jasne stanowi typ jeziora oligotroficznego zbliżonego do acidotrofii – jezior bez-

wapniowych, kwaśnych, występujących zwykle na podłożu krystalicznym. Zbiornik ten nie po-

siada dopływów i odpływów, a także punktowych źródeł zanieczyszczeń, nie jest również zago-

spodarowany rekreacyjnie. Badania przeprowadzone prze Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Olsztynie w 1995 roku i ich ogólna ocena pozwalają zakwalifikować wody tego 

jeziora do I klasy czystości („Informacja ...”. 1999). 

 Mając na uwadze zachowanie oligotroficznych cech jeziora w 1988 roku utworzono rezer-

wat pod nazwą „Jezioro Jasne”, który poza jeziorem Jasne obejmuje jezioro Luba, kompleks 

torfowisk i otaczające je drzewostany (ŻACZKIEWICZ). 

 

Stanowisko nr 11 - jezioro Kawki 

Jezioro o powierzchni 22,5 ha, głębokości maksymalnej 2 m, położone na terenie gminy 

Susz (DOBIES, PLANTER 1998). Rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód (Ryc. 

4.), łączy się dopływem z rzeką Liwą (GRUDNIEWSKI 1974). Zbiornik ten charakteryzuje się wy-

sokimi i miejscami stromymi wybrzeżami, których otoczenie stanowią lasy (GRUDNIEWSKI 

1974). 

 

Stanowisko nr 12 - jezioro Perkun 

Znajduje się w granicach gminy Iława. Jego powierzchnia wynosi 11,4 ha (DOBIES, PLAN-

TER 1998). Jest to zbiornik niewielki (Ryc. 3.), okrągłego pokroju, łączący się rowem z jeziorem 
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Osa (GRUDNIEWSKI 1974), o wysokich i łagodnych, miejscami stromych brzegach, otoczone 

lasami (GRUDNIEWSKI 1974).  

 

Stanowisko nr 13 - jezioro Plajtek Mały 

Niewielki zbiornik wodny (Ryc. 3), jego powierzchnia wynosi 3,3 ha (DOBIES, PLANTER 

1998). Leży na obszarze gminy Iława (DOBIES, PLANTER 1998), na południe od jeziora Jasne, 

jest jeziorem odpływowym, strugą łączy się z jeziorem Urowiec (LEWANDOWSKA 1999). Jezioro 

stosunkowo płytkie, charakteryzujące się dużą trofią, o zamulonym dnie, brzegach porośniętych 

przez Sphagnum, tworzącym uginające się pło torfowcowe (LEWANDOWSKA 1999). 

 

Stanowisko nr 14 - jezioro Plajtek Duży 

Zbiornik ten (Ryc. 3.) o powierzchni 8,5 ha, położony jest na terenie gminy Iława (DOBIES, 

PLANTER 1998), w lesie, wydłużony z północy na południe i łączy się rowem z jeziorem Uro-

wiec (GRUDNIEWSKI 1974). Dno jeziora pokrywa gruby osad detrytusu, linię brzegową porastają 

turzyce, trawy oraz trzcina (LEWANDOWSKA 1999). 

 

Stanowisko nr 15 - wypływ z jeziora bez nazwy do jeziora Plajtek Mały 

Stanowisko nr 16 - jezioro Kociołek 

Leży w granicach gminy Iława (Ryc.3.). Powierzchnia jeziora Kociołek według DOBIES, 

PLANTER (1998) wynosi 7,4 ha. Jego głębokość jest niewielka, posiada dno piaszczyste nie poro-

śnięte osadem, barwę brunatną, linię brzegową porośniętą głównie turzycami (LEWANDOWSKA 

1999). 

Stanowisko nr 17 - torfowisko nad jeziorem Czarne 

Stanowisko nr 18 - jezioro Łabędzie 

Jezioro  (Ryc. 4.) o powierzchni zwierciadła wody 24,2 ha, położone w gminie Iława (DO-

BIES, PLANTER 1998). 

Stanowisko nr 19 - strumień wypływający  z jeziora Łabędzie 

Stanowisko nr 20 - rzeka Liwa 

Jest to niewielka rzeka, która płynie w południowo – zachodniej części województwa 

warmińsko – mazurskiego oraz południowo – wschodniej części województwa pomorskiego. 

Posiada długość 118 km, jej średni przepływ przy ujściu wynosi 2,5 m3/s (Program ... 1999). 

Źródła rzeki Liwy zlokalizowane są na Pojezierzu Iławskim, natomiast ujście stanowi rzeka No-

gat w pobliżu Białej Góry (Program ... 1999). Charakter rzeki jest zależny od terenu po jakim 

płynie. 
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Stanowisko nr 21 - jezioro Jeziorak Duży 

Jedno z największych i najdłuższych jezior w Polsce (Ryc. 2.), położone na obszarze 

dwóch gmin – „część północna zbiornika wraz z jeziorami, z którymi się łączy: Płaskim, Ewin-

gami, Dauby – leży w granicach gminy Zalewo, a część leżąca na południe od wsi Piec i Sąpy  - 

na terenie gminy Iława i miasta Iława” (DOBIES, PLANTER 1998). Jak podaje DOBIES, PLANTER 

(1998), powierzchnia tego akwenu wynosi 3 219,4 ha, jego maksymalna głębokość to 12 m, na-

tomiast średnia wynosi 4,1 m. Według „Informacji ...” (1999) zasadniczymi dopływami Jeziora-

ka Dużego są od zachodu jezioro Płaskie, od wschodu jezioro Dauby, od północy jezioro Ewin-

gi, od południa jezioro Jeziorak Mały, natomiast odpływ następuje rzeką Iławką do jeziora Iław-

skiego, znajdującą się po południowo – wschodniej stronie Jezioraka Dużego. 

 Jeziorak jest jeziorem rynnowym o przebiegu południkowym, ukształtowanym w czasie 

ostatniego bałtyckiego zlodowacenia. Geneza i morfometria pozwala wyróżnić trzy części. 

Część południowo–wschodnia, rozciągająca się od miasta Iławy aż do zatoki Kraga, ma charak-

ter długiej wąskiej rynny, rozdzielonej wyspami i ograniczonej półwyspami. W południowej 

części tej rynny leży największa wyspa – Ostrów Wielki (Wielka Żuława). Brzegi południowo–

wschodniej części jeziora są na ogół wysokie i strome, ławica przybrzeżna słabo rozwinięta. U 

wylotu zatoki Kraga, przy wysokich klifowych obrzeżach, znajduje się największe zagłębienie 

misy jeziorowej wynoszące 12 m. Część środkowa stanowi szerokie rozlewisko z licznie rozrzu-

conymi wyspami, o głębokości maksymalnej niewiele przekraczającej 5 m. Brzegi, z wyjątkiem 

zachodniego, są płaskie, a ławica przybrzeżna rozległa. Część północna jeziora ma charakter 

rozlewiskowo–rynnowy, o brzegach płaskich i ławicy, której szerokość zmienia się od kilkudzie-

sięciu do nawet 150 m. Głębokość maksymalna wzrasta tu do 8 m (DOBIES, PLANTER 1998). 

Zbiornik ten jest jeziorem żeglugowym, przechodzi przez nie szlak żeglugowy,  

a także szlaki kajakowe, na jego brzegach, jak i na wyspie Wielka Żuława, znajduje  

się kilkanaście ośrodków wypoczynkowych. Tak więc jezioro Jeziorak Duży stanowi ważny 

obiekt turystyczno – rekreacyjny. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeprowadzeniu badań  

w 1989 r. zakwalifikował wody tego zbiornika do III klasy czystości („Informacja ...” 1999). 

 

Stanowisko nr 22 - kanał powyżej jeziora Zdryńskie 

Stanowisko nr 23 - kanał między jeziorem Płaskie i jeziorem Twaruczek 

Stanowisko nr 24 - drobny zbiornik w miejscowości Siemiany 

Stanowisko nr 25 - jezioro Luba 
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Jest to jezioro o powierzchni około 2,5 ha, wchodzi w skład rezerwatu „Jezioro Jasne”, za-

rastające otoczone płem torfowiskowym (MATUSZEK, informacja ustna) (Ryc. 3.). 

Stanowisko nr 26 - drobny zbiornik w miejscowości Januszewo 

Stanowisko nr 27 - rów na łące w miejscowości Siemiany 

Stanowisko nr 28 - strumień w lesie w pobliżu miejscowości Garbniki 

Stanowisko nr 29 - zbiornik torfowiskowy w pobliżu Leśniczówki Kątek 

Stanowisko nr 30 - zbiornik okresowy w miejscowości Garbniki 

Stanowisko nr 31 - rów-dopływ do jeziora Łabędzie 

Stanowisko nr 32 - strumień wpadający do jeziora Czerwica 

Stanowisko nr 33 - odpływ źródła torfowiskowego na łące w pobliżu miejscowości Szwale-

wo 

Stanowisko nr 34 - rów na skarpie torfowiska obok leśniczówki Szwalewo 

Stanowisko nr 35 - śródpolny zbiornik w pobliżu Leśniczówki Kątek 

 

2.3. Metody zbioru materiału 

Larwy i imagines łowiono w latach 1997-2000 w okresie wiosennym i letnim na 35 wy-

znaczonych stanowiskach. Larwy łowiono za pomocą trójkątnego czerpaka hydrobiologicznego 

we wszystkich dostępnych siedliskach wodnych. Pobrany materiał przebierano na miejscu na 

białych kuwetach i konserwowano 70% roztworem alkoholu etylowego z eterem. Imagines ło-

wiono siatką entomologiczną w pobliżu zbiorników wodnych oraz na jednym stanowisku także 

metodą „do światła”. 

 
2.4. Zawartość materiału 
 Łącznie pobrano 78 prób jakościowych w latach 1997 – 2000, z czego 13 prób pobrano w 

czerwcu 1997r., 33 próby w okresie od 10 czerwca do 6 sierpnia 1998r., 28 prób pobrano w lipcu 

1999r. i 4 próby w lipcu 2000 r. 

 Materiał, na którym oparto niniejszą pracę, obejmuje 889 larw, poczwarek i imagines. W 

przeważającej części, bo aż 602 osobniki, to larwy, 172 osobniki to formy dorosłe, natomiast 

resztę materiału (115) stanowią domki i poczwarki (Tab. I.). 

 

2.5. Zastosowane metody analizy materiału i metody statystyczne 
Larwy i imagines oznaczano z wykorzystaniem dostępnej literatury (PITSCH 1993, EDING-

TON, HILDREW 1981, WALLACE I INNI 1990, WARINGER I GRAF 1997, MALICKY 1983), układ 
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systematyczny przyjęto za SZCZĘSNYM (1991). Do opisu charakterystyki gatunków wykorzysta-

no opracowanie CZACHOROWSKIEGO (1998a). 

Podstawą analizy były pojedyncze próby. W dalszej kolejności materiał grupowano w 

zbiory arbitralnie wyróżnione (np. typy wód) oraz grupowano obiektywnymi metodami ordyna-

cji. 

 
Dominację wyliczano ze wzoru: 

%100
N
nDi =  

 
gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 
 n – liczebność i-tego gatunku, 
 N – łączna liczebność wszystkich gatunków 
 
 
Klasy dominacji przyjęto według BIESIADKI (1980) gdzie: 
eudominanci – liczebność pow. 10% 
dominanci – 5,01-10%, 
subdominanci – 2,01-5%, 
recedenci – poniżej 2%. 
 
 
Frekwencję na stanowiskach wyliczano ze wzoru: 

%100
S
sFi =  

 
gdzie: Fi – frekwencja i-tego gatunku, 
 s – liczba stanowisk z i-tym gatunkiem, 
 S – liczba wszystkich stanowisk 
 
Podobieństwa faunistyczne wyliczano z wykorzystaniem programu BIODIVERSITY z wyko-

rzystaniem formuły jakościowej (Jaccarda) oraz ilościowej (Bray-Curtisa). 
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3. Wyniki 
3.1. Przegląd systematyczny gatunków 

 
Rodzina: Hydroptilidae 

Larwy budują przenośne domki, są to glonopijne rozdrabniacze. 

 

Orthotrichia costalis (Curtis, 1834) 

 

Na badanym terenie stwierdzono 28 osobników dorosłych, z czego 13 stwierdzono w pobliżu 

jeziora Urowiec (stanowisko nr 1) w miejscowości Szwalewo i 15 w pobliżu jeziora Jeziorak 

Duży (stanowisko nr 21) w miejscowości Siemiany. Złowiono jedną larwę rodzaju Orthotrichia 

Eaton, 1873 w jeziorze Jeziorak Duży (stanowisko nr 21) w miejscowości Siemiany. 

 

Siedliska: elodeidy, peryfiton, oczerety, nimfeidy, niezarośnięte dno, izoteidy, szuwary, napływ-

ki. 

Jest limnebiontem, w przewadze występującym w jeziorach eutroficznych i politroficznych w 

strefie elodeidów i helofitów. 

 

Rodzina: Polycentropodidae 

Larwy chruścików tej rodziny budują sieci łowne, są drapieżne. 

 

Holocentropus picicornis (Stephens, 1836) 

 

W Parku przedstawiciele tego gatunku występowali na dwóch stanowiskach – na stanowisku nr 

1 (jezioro Urowiec) stwierdzono jedną postać dorosłą, natomiast na stanowisku nr 11 (jezioro 

Kawki) stwierdzono jeden opuszczony domek. 

 

Siedliska: elodeidy, oczerety, szuwary. 

Jest tyrfofilnym limnebiontem, częściej spotykanym w małych śródleśnych zanikających jezior-

kach, głównie w helofitach i strefie elodeidów. Jest to gatunek o rozmieszczeniu holarktycznym, 

nie występującym na południu Europy, a także w Islandii. 

 

Cyrnus crenaticornis (Kolenati, 1859) 
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Jedna larwa stwierdzona wyłącznie na stanowisku nr 17 – torfowisko nad jeziorem Czarnym. 

 

Siedliska: elodeidy, dno muliste w strefie elodeidów, nimfeidy, najpłytszy litoral niezarośnięty, 

oczerety, napływki i kłody, szuwary, peryfiton, izoteidy. 

Jest limnebiontem, licznie występującym w jeziorach mezotroficznych oraz w strefie elodeidów, 

spotykanym w całej Europie. 

 

Cyrnus flavidus McLachlan, 1864 

 

Na badanym obszarze złowiono 31 larw i stwierdzono 58 imagines. 20 larw znaleziono w jezio-

rze Jasnym (stanowisko nr 10), dwie larwy znaleziono w jeziorze Kawki (stanowisko nr 11) i 9 

larw w jeziorze Kociołek (stanowisko nr 16). Trzy  formy dorosłe złowiono w sąsiedztwie jezio-

ra Kawki (stanowisko nr 11), 46 osobników w jeziorze Jasnym (stanowisko nr 10), jednego 

osobnika w jeziorze Luba (stanowisko nr 25) oraz 8 osobników dorosłych w jeziorze Urowiec 

(stanowisko nr 1). Poza tym stwierdzono występowanie trzech imagines z rodzaju Cyrnus Ste-

phens, 1836, z czego dwie nad jeziorem Urowiec (stanowisko nr 1) i jedną nad jeziorem Jasne 

(stanowisko nr 10). 

 

Siedliska: elodeidy, izoteidy, dno muliste w strefie elodeidów, litoral niezarośnięty, peryfiton, 

nimfeidy, oczerety, szuwary, napływki. 

Jest limnebiontem, preferującym elodeidy i jeziora eutroficzne, acidotolerancyjny. Gatunek eu-

rosyberyjski nie występujący w południowej Europie i Islandii. 

 

Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834) 

 

W Parku występowały na stanowisku nr 9 – w rzeczce śródleśnej w pobliżu miejscowości Janu-

szewo – 11 larw, na stanowisku nr 2 – w strumieniu w pobliżu miejscowości Siemiany – jedna 

larwa i nad jeziorem Urowiec (stanowisko nr 1) – jedna forma dorosła. 

 

Siedliska: dno muliste i dno piaszczyste. 

Jest krenofilnym limneksenem, występującym w całej Europie. Larwy poławiane w jeziorach 

oligotroficznych i lobeliowych. 
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Rodzina: Hydropsychidae 

Larwy chruścików z tej rodziny budują sieci łowne, są wszystkożernymi filtratorami. 

 

Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 

 

W materiale badawczym gatunek ten jest reprezentowany przez 255 larw, 7 imagines oraz jedną 

poczwarkę. 68 larw złowiono w rzece Liwie (stanowisko nr 20), 20 larw w strumieniu w pobliżu 

Leśniczówki Szwalewo (stanowisko nr 7), 6 larw stwierdzono w rzeczce śródleśnej w pobliżu 

miejscowości Januszewo (stanowisko nr 9), 40 larw występowało w strumieniu wypływającym 

w jeziora Łabędzie (stanowisko nr 19), dwie larwy złowiono w strumieniu wypływającym z je-

ziora Plajtek Mały do jeziora Urowiec (stanowisko nr 6), 107 larw występowało w wypływie z 

jeziora bez nazwy do jeziora Plajtek Mały (stanowisko nr 15), jedną larwę stwierdzono w do-

pływie do jeziora Urowiec (stanowisko nr 3), cztery larwy były obecne w strumieniu wpadają-

cym do jeziora Urowiec (stanowisko nr 5), pięć larw złowiono w strumieniu wypływającym z 

jeziora Plajtek Mały do jeziora Urowiec (stanowisko nr 6), dwie larwy w strumieniu wpadają-

cym do jeziora Urowiec (stanowisko nr 5). Nad strumieniem w pobliżu Leśniczówki Szwalewo 

złowiono trzy imagines (stanowisko nr 7), cztery imagines na stanowisku nr 1 – jezioro Urowiec. 

 

Siedlisko: elodeidy, napływki, dno piaszczyste, ujście strumyka. 

Jest limneksenem, potamobiontem, spotykany w całej Europie w jeziorach wszystkich typów 

poza dystroficznymi i torfowiskowymi. 

 

Rodzina: Phryganeidae 

Larwy budują przenośne domki, są to fitofagiczne rozdrabniacze, w starszych stadiach są dra-

pieżne.  

Agrypnia obsoleta (Hagen, 1858) 

 

W Parku złowiono jedną larwę na stanowisku nr 10 – jezioro Jasne. 

 

Siedlisko: oczerety, elodeidy oraz najpłytszy litoral niezarośnięty  

Z ekologicznego punktu widzenia gatunek ten jest limnebiontem, typowym acidobiontem, tyrfo-

filem. Występuje przeważnie w małych, śródleśnych zbiornikach z brzegami torfowiskowymi 
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oraz jeziorach górskich, zasiedla strefę helofitów. Gatunek euroazjatycki nie występuje w połu-

dniowej Europie. 

 

Agrypnia pagetana Curtis, 1835 

 

Stwierdzono występowanie jednej larwy tego gatunku oraz pięć porzuconych domków w jezio-

rze Kawki – na stanowisku nr 11.              

 

Siedlisko: oczerety, elodeidy oraz szuwary. 

Jest limnebiontem, preferującym małe zbiorniki śródleśne i torfowiskowe, starorzecza, gatun-

kiem holarktycznym, zasiedlającym helofity i elodeidy. 

 

Oligostomis reticulata (Linnaeus, 1767) 

 

W granicach badanego terenu larwy tego gatunku występowały w liczbie 18, z czego jedną larwę 

stwierdzono w strumieniu leśnym w miejscowości Garbniki – na stanowisku nr 28, 12 larw za-

obserwowano w strumieniu w pobliżu miejscowości Siemiany (stanowisko nr 2), pięć larw zlo-

kalizowano w strumieniu wypływającym z jeziora Plajtek Mały do jeziora Urowiec – na stano-

wisku nr 6. 

 

Brak danych na temat siedlisk larw tego gatunku. 

Reofilny limneksen, występujący w jeziorach dystroficznych, zasiedlający środkową i północną 

Europę. 

 

Oligotrichia striata (Linnaeus, 1758) 

 

W Parku występowały 63 larwy tego gatunku: na stanowisku nr 30 (zbiornik okresowy w miej-

scowości Garbniki) – dwie, na stanowisku nr 1 (jezioro Urowiec) – cztery, w zbiorniku torfowi-

skowym w pobliżu Leśniczówki Kątek (stanowisko nr 29) – 11, w rowie stanowiącym dopływ 

do jeziora Łabędzie (stanowisko nr 31) – 6, na stanowisku nr 27 (rów na łące w miejscowości 

Siemiany) – 6, na stanowisku nr 34 (rów na skarpie torfowiska obok Leśniczówki Szwalewo) – 

10, na stanowisku nr 6 (strumień wypływający z jeziora Plajtek Mały do jeziora Urowiec) – trzy, 

w strumieniu wpadającym do jeziora Czerwica (stanowisko nr 32) – 9, w odpływie źródła torfo-

wiskowego na łące w pobliżu miejscowości Szwalewo (stanowisko nr 33) – 11, w drobnym 
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zbiorniku w miejscowości Januszewo (stanowisko nr 26) jedną. Zaobserwowano również jeden 

porzucony domek. 

 

Siedlisko: dna muliste oraz helofity. 

Jest limnebiontem, spotykanym w jeziorach górskich, małych zbiornikach dystroficznych  

i torfowiskowych, zasiedlający strefę helofitów. Gatunek ten występuje w całej Europie  

z wyjątkiem Półwyspu Iberyjskiego i Apenińskiego. 

 

Phryganea bipunctata Retzius, 1783 

 

Jedna larwa złowiona została na stanowisku nr 7 – w strumieniu w pobliżu Leśniczówki Szwa-

lewo. 

 

Siedlisko: oczerety, elodeidy, niezarośnięty litoral, dno muliste, kłody, szuwary, napływki. 

Jest limnebiontem, preferującym jeziora duże oraz strefę helofitów. Młodsze stadia spotykane są 

także w strefie elodeidów. W przypadku tego gatunku obserwuje się sezonową wędrówkę larw 

ze strefy elodeidowej (zimowanie) w stronę brzegu. Jest to gatunek o rozmieszczeniu paleark-

tycznym, nie występującym w Hiszpanii, na Bałkanach i Islandii. 

 

Phryganea grandis Linnaeus, 1761 

 

Na badanym terenie złowiono dwie larwy, jeden porzucony domek i trzy imagines tego gatunku 

– larwy i domek występowały w jeziorze Kawki (stanowisko nr 11), natomiast jedno imago zło-

wiono w pobliżu jeziora Jasne (stanowisko nr 10) i 2 na stanowisku nr 1 – jezioro Urowiec. Po-

nadto stwierdzono 13 porzuconych domków przez larwy z rodzaju Phryganea: na stanowisku nr 

10 – jezioro Jasne (cztery domki), na stanowisku nr 17 – torfowisko nad jeziorem Czarne (dwa 

domki), na stanowisku nr 1 – jezioro Urowiec (7 domków). 

 

Siedlisko: nimfeidy, elodeidy, oczerety, dno muliste, dno z grubym detrytusem, kamienie i kło-

dy, szuwary, najpłytszy litoral niezarośnięty, napływki. 

Jest limnebiontem, w przewadze występującym w dużych jeziorach, a także w strefie helofitów, 

obserwowane w jeziorach mezotroficznych, eutroficznych, politroficznych oraz przepływowych. 

Spotykany w Europie poza jej częścią południową i Islandią. 
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Rodzina: Limnephilidae 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagami, polifagami, rozdrabniaczami. 

 

Anabolia laevis (Zetterstedt, 1840) 

 

 Na badanym obszarze łącznie zaobserwowano 68 larw oraz dwa porzucone domki. Na sta-

nowisku nr 18 – w jeziorze Łabędzie złowiono 9 larw, na stanowisku nr 12 (jezioro Perkun) – 6, 

w jeziorze Plajtek Mały (stanowisko nr 13) – jedną, w jeziorze Czerwica (stanowisko nr 8) – 

dwie, na stanowisku nr 11 (jezioro Kawki) – cztery, w jeziorze Kociołek (stanowisko nr 16) 

złowiono trzy larwy, na stanowisku nr 1 (jezioro Urowiec) – 27, w strumieniu wypływającym z 

jeziora Łabędzie (stanowisko nr 19) – dwie, w strumieniu w pobliżu Leśniczówki Szwalewo 

(stanowisko nr 7) – 7, na stanowisku nr 6 (strumień wypływający z jeziora Plajtek Mały do je-

ziora Urowiec) – cztery, na stanowisku nr 4 (wypływ z jeziora Urowiec przy drodze) – jedną, w 

kanale powyżej jeziora Zdryńskiego (stanowisko nr 22) – jedną, w kanale między jeziorem Pła-

skie i jeziorem Twaruczek (stanowisko nr 23) złowiono jedną larwę. Ponadto w jeziorze Uro-

wiec – na stanowisku nr 1 znaleziono dwa porzucone domki. 

 

Siedlisko: szuwary, oczerety, najpłytszy litoral niezarośnięty, napływki, kłody i gałęzie, dno z 

grubym detrytusem, dno torfowiskowe, izoteidy, dno muliste, nimfeidy, elodeidy. 

Jest limnebiontem. Larwy tego gatunku licznie występują w strefie helofitów na brzegu zadrze-

wionym, we wszystkich typach wód z wyjątkiem dystroficznych. Spotykany w środkowej i pół-

nocnej Europie. 

 

Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 

 

Jeden domek porzucony przez larwę tego gatunku stwierdzono w jeziorze Czerwica – na stano-

wisku nr 8. 

 

Siedliska: szuwary, najpłytszy litoral niezarośnięty, napływki, kłody i gałęzie, oczerety, elode-

idy. 

Jest limnefilem. Larwy tego gatunku występują w drobnych zbiornikach śródleśnych, prawie we 

wszystkich typach jezior. Jest to gatunek eurosyberyjski, charakterystyczny dla jezior śródle-

śnych na dnie z opadłymi liśćmi. 
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Limnephilus extricatus McLachlan, 1865 

 

W materiale badawczym gatunek ten reprezentowany jest przez jedną postać dorosłą, złowioną 

nad jeziorem Urowiec – na stanowisku nr 1. 

 

Siedlisko: oczerety. 

Jest tyrfofilnym i reofilnym limnefilem. Larwy tego gatunku poławia się w jeziorach ciągu har-

monicznego i dysharmonicznego, w strefie helofitów. 

 

Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 

 

W Parku występowała jedna larwa, złowiona na stanowisku nr 16 - w jeziorze Kociołek. 

 

Siedliska: oczerety, kłody i gałęzie, szuwary, najpłytszy litoral niezarośnięty, elodeidy, napływ-

ki, dno muliste. 

Jest limnefilem (lokalnie limnebiontem), zamieszkującym, strefę helofitów oraz dno z grubym 

detrytusem, spotykany we wszystkich typach jezior. Jest to gatunek eurosyberyjski  

nie występujący w Islandii i Hiszpanii. 

 

Limnephilus fuscicornis Rambur, 1842 

 

Na badanym terenie na stanowisku nr 1 – w jeziorze Urowiec zaobserwowano jeden domek  

larwalny tego gatunku. 

 

Siedliska: najpłytszy litoral niezarośnięty, izoteidy, oczerety, napływki, szuwary, elodeidy, dno 

muliste. 

Jest limnebiontem, przeważnie występującym w płytkim litoralu zadrzewionych brzegów jezior 

ciągu harmonicznego. Jest to gatunek eurosyberyjski, nie występujący w południowej Europie i 

Islandii. 

 

Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758) 

 

Na terenie Parku gatunek ten reprezentowany przez jedną postać dorosłą, złowioną nad jeziorem 

Urowiec (stanowisko nr 1). 
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Siedlisko: szuwary i oczerety. 

Jest limneksenem, typowym dla śródpolnych zbiorników astatycznych, poławiany w jeziorach 

oligotroficznych, eutroficznych, politroficznych i starorzeczach, helofitach. 

 

Limnephilus lunatus Curtis, 1834 

 

Zanotowano występowanie 27 larw i 8 domków. Na stanowisku nr 27 – w rowie na łące w miej-

scowości Siemiany zaobserwowano dwie larwy, w śródleśnej rzeczce w pobliżu miejscowości 

Januszewo (stanowisko nr 9) znaleziono 8 domków i jedną postać dorosłą, w jeziorze Czerwica 

– na stanowisku nr 8 złowiono jedną larwę, w rowie na łące w miejscowości Siemiany (stanowi-

sko nr 27) – jedną larwę, w strumieniu w pobliżu miejscowości Siemiany (stanowisko nr 2) – 7 

larw, w strumieniu wypływającym z jeziora Plajtek Mały do jeziora Urowiec (stanowisko nr 6) – 

dwie, w strumieniu wpadającym do jeziora Urowiec (stanowisko nr 5) – 7 larw. 

 

Siedlisko: oczerety, dno z grubym detrytusem, szuwary, najpłytszy litoral, elodeidy  

i gałęzie. 

Jest potamofilnym limnefilem, preferującym strefę helofitów, obserwowany w jeziorach eutro-

ficznych, politroficznych i starorzeczach. 

 

Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840) 

 

W granicach Parku występowało pięć larw – jedną larwa na stanowisku nr 16 w jeziorze Kocio-

łek, dwie larwy na stanowisku nr 10 w jeziorze Jasne, jedna larwa w jeziorze Urowiec – stano-

wisko nr 1, jedna larwa w rowie na łące w miejscowości Siemiany (stanowisko nr 27). 

 

Siedlisko: szuwary, izoteidy, oczerety, napływki, kłady i gałęzie, dno niezarośnięte, nimfeidy, 

elodeidy. 

Jest limnebiontem. Larwy tego gatunku w przewadze występują w strefie helofitów, preferują 

zadrzewione brzegi. Obserwowany we wszystkich typach jezior, gatunek holarktyczny,  

nie spotykany w południowej Europie. 

 

Limnephilus politus McLachlan, 1865 
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W granicach Parku dwie larwy złowiono w jeziorze Kawki – na stanowisku nr 11 i pięć larw w 

jeziorze Perkun – na stanowisku nr 12. 

 

 Siedlisko: oczerety, izoteidy, szuwary, najpłytszy litoral niezarośnięty, elodeidy, dno z grubym 

detrytusem, napływki. 

Jest limnebiontem, zamieszkującym małe jeziorka śródleśne i jeziora lobeliowe, zasiedlającym 

strefę helofitów i elodeidów. Jest to gatunek eurosyberyjski, nie występujący w południowej 

części Europy i Islandii. 

 

Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) 

 

W materiale badawczym gatunek ten reprezentowany jest przez dwie imagines, złowione nad 

jeziorem Urowiec (stanowisko nr 1) i 18 domków porzuconych przez larwy. 

 

Siedlisko: najpłytszy litoral niezarośnięty, oczerety, elodeidy, kłody, napływki, szuwary, dno 

muliste, izoteidy, nimfeidy. 

Jest reofilnym limnefilem. Larwy tego gatunku preferują litoral bagienny i zanikający, strefę 

helofitów. Poławiane we wszystkich typach jezior. Gatunek holarktyczny, nie występujący  

w Islandii. 

 

Limnephilus stigma Curtis, 1834 

 

Na badanym terenie znaleziono 14 domków i złowiono jedną postać dorosłą. W zbiorniku okre-

sowym w miejscowości Garbniki (stanowisko nr 30) zaobserwowano 6 domków, w drobnym 

zbiorniku w miejscowości Januszewo (stanowisko nr 26) – trzy domki, w jeziorze Urowiec (sta-

nowisko nr 1) – jeden domek i jedną imago, w zbiorniku torfowiskowym w pobliżu Leśniczówki 

Kątek (stanowisko nr 29) – dwa domki, w rowie na łące w miejscowości Siemiany (stanowisko 

nr 27) – dwa domki. 

 

Siedlisko: szuwary, najpłytszy litoral, oczerety, elodeidy, napływki. 

Jest limneksenem typowym dla turzycowych zbiorników okresowych i astatycznych. Larwy tego 

gatunku obecne są w jeziorach oligotroficznych, lobeliowych, torfowiskowych  

i starorzeczach, w strefie helofitów. Gatunek holarktyczny, w Europie nie występuje  

we Włoszech, południowych Bałkanach i Islandii. 
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Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798) 

 

Nad jeziorem Urowiec (stanowisko nr 1) złowiono jedną imago, na stanowisku nr 35 (śródpolny 

zbiornik w sąsiedztwie Leśniczówki Kątek) zaobserwowano jeden domek pozostały po przepo-

czwarczeniu. 

 

Siedlisko: szuwary, najpłytszy litoral napływki. 

Jest limneksen, występującym głównie w śródpolnych drobnych zbiornikach okresowych. Larwy 

tego gatunku spotyka się w jeziorach oligotroficznych, lobeliowych, torfowiskowych  

i starorzeczach, szuwarach. 

 

Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) 

 

30 larw tego gatunku złowiono na stanowisku nr 9 w rzeczce śródleśnej w miejscowości Janu-

szewo, jedną larwę zaobserwowano w strumieniu wypływającym z jeziora Łabędzie (stanowisko 

nr 19). Ponadto zanotowano dwa domki larwalne z rodzaju Potamophylax. 

 

Siedlisko: dno kamieniste. 

Jest limneksenem, zasiedlającym strefę rhitralu. Larwy tego gatunku stwierdza się w jeziorach 

oligotroficznych. Gatunek eurosyberyjski, nie występujący w Europie Południowej, Bałkanach, 

Islandii, Skandynawii. 

 

Halesus digitatus (Schrank, 1781) 

 

Gatunek ten w materiale badawczym reprezentowany jest przez trzy larwy, występujące w rzece 

Liwa (stanowisko nr 20) w miejscowości Fabianki (jedna larwa), w jeziorze Kociołek na stano-

wisku nr 16 (jedna larwa), w jeziorze Urowiec na stanowisku nr 1 (jedna larwa). 

 

Siedlisko: szuwary, najpłytszy niezarośnięty litoral, kłody i gałęzie, napływki, izoteidy, oczerety. 

Jest limnefilem, potamofilem. Larwy tego gatunku preferują brzeg zadrzewiony i dno zarośnięte, 

spotykane w jeziorach ciągu harmonicznego i przepływowych. Gatunek euroazjatycki, występu-

jący w całej Europie. 
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Rodzina: Molannidae 

Larwy z tej rodziny budują przenośne domki, są polifagicznymi zbieraczami. 

 

Molanna angustata Curtis, 1834 

 

Obecność tego gatunku wykazano na stanowisku nr 12 w jeziorze Perkun – jedna imago, na sta-

nowisku nr 16 w jeziorze Kociołek – jedna larwa, na stanowisku nr 1 w jeziorze Urowiec – 17 

imagines i 12 larw. Zanotowano również występowanie jednego porzuconego domku w jeziorze 

Kociołek (stanowisko nr 16). 

 

Siedlisko: najpłytszy litoral niezarośnięty, elodeidy, oczerety, dno muliste, szuwary, izoteidy, 

dno z grubym detrytusem, nimfeidy, gałęzie, napływki. 

Jest limnebiontem. Larwy tego gatunku głównie znajduje się na dnie niezarośniętym, obecne są 

także w helofitach i elodeidach, spotyka się również w jeziorach ciągu harmonicznego. Gatunek 

eurosyberyjski, nie występujący w południowej Europie i Islandii. 

 

Molannodes tinctus (Zetterstedt, 1840) 

 

Nad jeziorem Urowiec (stanowisko nr 1) zaobserwowano występowanie pięć imagines. 

 

Siedlisko: izoteidy, oczerety, dno piaszczyste. 

Jest reofilnym limnefilem, prawdopodobnie tyrfofilem. Larwy tego gatunku obserwuje  

się w jeziorach oligotroficznych, mezotroficznych i torfowiskowych. Gatunek eurosyberyjski, w 

Polsce rzadki. 

 

Rodzina: Leptoceridae 

Larwy chruścików tej rodziny budują przenośne domki, są fitofagami, rozdrabniaczami, detrytu-

sofagicznymi zbieraczami, fito- i detrytusofagicznymi rozdrabniaczami, rozdrabniaczami 

odżywiającymi się gąbkami lub drapieżne. 

 

Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) 

 

Na badanym terenie zanotowano występowanie 21 larw i 7 domków: 11 larw na stanowisku nr 

13 w jeziorze Plajtek Mały, pięć larw w jeziorze Plajtek Duży (stanowisko nr 14), pięć larw na 
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stanowisku nr 13 w jeziorze Plajtek Mały. Na torfowisku nad jeziorem Czarne (stanowisku nr 

17) znaleziono 7 domków. 

 

Siedlisko: oczerety, elodeidy, szuwary, izoteidy, nimfeidy, napływki, najpłytszy litoral niezaro-

śnięty, dno muliste, dno torfowiskowe, peryfiton. 

Jest limnebiontem, występującym głównie w strefie helofitów, rzadziej w strefie elodeidów w 

pobliżu brzegów, w jeziorach małych i eutroficznych oraz starorzeczach. Gatunek ten  

w Europie nie występuje na półwyspie Iberyjskim, Islandii, południowych Bałkanach, obszarach 

tundry. 

 

Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) 

 

Cztery imagines złowiono nad jeziorem Urowiec na stanowisku nr 1. 

 

Siedlisko: izoteidy, elodeidy, najpłytszy litoral niezarośnięty, oczerety, napływki, szuwary, nim-

feidy, dno torfowe. 

Jest limnebiontem związanym z elodeidami i dnem niezarośniętym, poławiany w jeziorach śród-

leśnych i lobeliowych, eutroficznych, przepływowych i starorzeczach. Gatunek euroazjatycki. 

 

Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 

 

Na omawianym terenie zaobserwowano występowanie 25 larw, 21 imagines oraz dwa porzucone 

domki. W jeziorze Kociołek (stanowisko nr 16) złowiono 6 larw, w jeziorze Perkun – na stano-

wisku nr 12 stwierdzono 11 larw, na stanowisku nr 21 w jeziorze Jeziorak Duży zanotowano 

występowanie czterech larw, w jeziorze Urowiec (stanowisko nr 1) złowiono trzy larwy i 21 

imagines, natomiast w strumieniu wpadającym do jeziora Urowiec złowiono jedną larwę. 

 

Siedlisko: elodeidy, oczerety, najpłytszy litoral niezarośnięty, napływki, szuwary, izoteidy, dno 

muliste, nimfeidy, gałęzie i kłody, peryfiton. 

Jest limnebiontem, preferującym strefę elodeidową. Larwy tego gatunku obserwuje  

się we wszystkich typach jezior, poza dystroficznymi i torfowiskowymi. Gatunek eurosyberyj-

ski. 

 

Mystacides nigra (Linnaeus, 1758) 
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Występowanie tego gatunku na obszarze Parku stwierdzono nad jeziorem Urowiec (stanowisko 

nr 1) – trzy imagines. Zanotowano również obecność jednej larwy i jednej imago z rodzaju My-

stacides. 

 

Siedlisko: elodeidy, oczerety, dno muliste, najpłytszy litoral, napływki, nimfeidy, szuwary. 

Jest limnebiontem związanym ze strefą elodeidów. Larwy tego gatunku najczęściej spotyka się 

w jeziorach mezotroficznych, obecne także w jeziorach oligotroficznych, politroficznych  

i eutroficznych. Gatunek palearktyczny. 

 

Athripsodes cinereus (Curtis, 1834) 

 

Gatunek ten w zgromadzonym materiale badawczym reprezentowany jest przez trzy larwy  i 

jeden domek,  złowione w jeziorze Jeziorak Duży (stanowisko nr 21), jedną imago złowioną nad 

jeziorem Urowiec (stanowisko nr 1). Znaleziono także 11 domków porzuconych przez larwy z 

rodzaju Athripsodes: 9 domków na stanowisku nr 1 w jeziorze Urowiec i trzy domki w drobnym 

zbiorniku w miejscowości Siemiany (stanowisko nr 24). 

 

Siedlisko: izoteidy, elodeidy, najpłytszy litoral niezarośnięty, oczerety, napływki, szuwary, pery-

fiton, nimfeidy, gałęzie i kłody. 

Jest limnebiontem, związanym z dnem piaszczystym i jeziorami niższej trofii, poławiany  

w jeziorach mezotroficznych, lobeliowych, eutroficznych i politroficznych. Gatunek euroazja-

tycki. 

 

Oecetis ochracea (Curtis, 1825) 

 

Dwa osobniki dorosłe tego gatunku na terenie Parku występowały nad jeziorem Urowiec – na 

stanowisku nr 1. 

 

Siedlisko: elodeidy, szuwary, najpłytszy litoral, oczerety, dno muliste, napływki, izoteidy. 

Jest limnebiontem. Larwy tego gatunku stwierdza się w jeziorach eutroficznych i politroficz-

nych, głównie w strefie elodeidów. 

7 
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3.2. Charakterystyka chruścików Parku Krajobrazowego Pojezierza Iław-

skiego 
 

3.2.1. Ogólna charakterystyka chruścików  

 

Łącznie w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego złowiono 889 imagines, larw i 

domków, zaliczonych do 34 gatunków (Tab. I.) z 7 rodzin. Wykazane gatunki stanowią około  

13 % polskiej fauny Trichoptera. Najliczniej reprezentowaną była rodzina Limnephilidae – 14 

gatunków, drugą co do liczby występujących gatunków była rodzina Leptoceridae – 6 gatunków, 

6 gatunków należało do rodziny Phryganeidae, cztery gatunki należały do rodziny Polycentro-

podidae, dwa gatunki do rodziny Molannidae, i po jednym gatunku do rodziny Hydroptilidae 

oraz Hydropsychidae. 

Do eudominantów zaliczono dwa gatunki. W klasie dominantów znalazły się 3 gatunki, w 

klasie subdominantów – 6 gatunków, natomiast do recendentów należą pozostałe 23 gatunki 

(Tab. I.).  

Na strukturę gatunkową największy wpływ miały rodziny: Limnephlidae, Leptoceridae 

oraz Phryganeidae, natomiast na strukturę ilościową największy wpływ miał gatunek Hydropsy-

che angustipennis (263 osobniki), należący do rodziny Hydropsychidae. 

 

32

23

6

Eudominanci
Dominanci
Subdominanci
Recendenci

 
Ryc. 5. Struktura dominacji w zebranym materiale, 2-23 liczby gatunków. 

 

Tab. 1. Chruściki (Trichoptera) Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. 
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3.2.2. Fauna rzek 

 

W rzekach Parku stwierdzono występowanie 6 gatunków chruścików: Halesus digitatus, 

Hydropsyche angustipennis, Limnephilus lunatus, Limnephilus rhombicus, Plectrocnema con-

spersa oraz Potamophylax rotundipennis reprezentowanych przez jedną postać dorosłą, 116 

larw, a także 23 porzucone domki (Tab. I.). Spośród  wyżej wymienionych gatunków dwa – Ha-

lesus digitatus oraz Hydropsyche angustipennis stwierdzono w rzece Liwie. Powyższe gatunki z 

wyjątkiem Halesus digitatus zostały złowione w rzeczkach śródleśnych. 

Najliczniej występującym okazał się gatunek Hydropsyche angustipennis. Złowiono 74 

larwy, jedną postać dorosłą oraz 23 domki poczwarkowe należące do tego gatunku. 

Jeden gatunek został zakwalifikowany do klasy recendentów, trzy gatunki do klasy domi-

nantów, natomiast dwa do eudominantów (Tab. I. i Ryc. 6.). 

2

3

1

Eudominanci
Dominanci
Recendenci

 
Ryc. 6. Struktura dominacji gatunków w rzekach, 1 – 3 liczby gatunków. 

 

3.2.3. Fauna strumieni 

 

W strumieniach znajdujących się na obszarze Parku odnotowano występowanie 12 gatun-

ków (Tab. I.). Są to: Anabolia sp. (laevis), Hydropsyche angustipennis, Limnephilus lunatus, 

Limnephilus nigriceps, Limnephilus rhombicus, Limnephilus stigma, Mystacides longicornis, 

Oligostomis reticulata, Oligotrichia striata, Phryganea bipunctata, Plectrocnema conspersa, 

Potamophylax rotundipennis. 

Najliczniej wody strumieni zamieszkuje Hydropsyche angustipennis. Zaobserwowano wy-

stępowanie 184 czterech osobników tego gatunku. W mniejszych ilościach strumienie zamiesz-

kują gatunki: Oligotrichia striata (45 osobników), Limnephilus lunatus (24 osobniki), Oligosto-

mis reticulata (18 osobników), a także Anabolia sp. (laevis) (16 osobników). Pozostałe gatunki 

strumieni występowały w nie większej ilości niż cztery osobniki. 
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Spośród gatunków obecnych w strumieniach większość 7 gatunków zaliczono do klasy re-

cendentów, natomiast trzy i dwa gatunki odpowiednio do dominantów i eudominantów (Tab. I. i 

Ryc. 7.). 

2

7 3 Eudominanci
Dominanci
Recendenci

 

Ryc. 7. Struktura dominacji gatunków w strumieniach, 2 – 7 liczby gatunków. 

 

3.2.4. Fauna rowów i kanałów 

 

W wodach rowów i kanałów fauna chruścików byłą bardzo uboga ilościowo i jakościowo. 

Zarówno w rowach, jak i kanałach zaobserwowano po jednym gatunku reprezentowanym przez 

dwa osobniki – odpowiednio: Limnephilus lunatus i Anabolia sp. (laevis) (Tab. I.). 

 

3.2.5. Fauna jezior 

 

W jeziorach Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego stwierdzono występowanie 31 

gatunków (Tab. II.). Najliczniejszymi okazały się Cyrnus flavidus (89 osobników), Anabolia sp. 

(laevis) (54 osobniki), Mystacides longicornis (51 osobników) oraz Molanna angustata (31 

osobników) (Tab. I.). 

Największą dominacją (Tab. I. i Ryc. 8.) wśród gatunków występujących w jeziorach wy-

kazały gatunki: Cyrnus flavidus (23,06%), Anabolia sp. (laevis) (13,99%) i Mystacides longicor-

nis (13,21%). Do klasy dominantów należą także trzy gatunki – Molanna angustata (8,03%), 

Orthotrichia costalis (7,25%), a także Triaenodes bicolor (5,44%), do subdominantów zakwali-

fikowano jeden gatunek – Agrypnia pagetana. Jednak największą grupę stanowią recendenci, do 

której zaliczono 24 gatunki. 
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Ryc. 8. Struktura dominacji gatunków występujących w jeziorach, 1 – 24 liczby gatunków. 

 

Najbardziej pospolitym gatunkiem w jeziorach okazała się Anabolia sp. (laevis), frekwen-

cja występowania tego gatunku wyniosła 63% (Tab. II.). Niższą frekwencją wykazały się gatun-

ki Cyrnus flavidus (45%) oraz Mystacides longicornis (36%), natomiast najniższą – 9% fre-

kwencją 18 gatunków chruścików. 

 

 

Tabela II. Chruściki (Trichoptera) występujące w jeziorach badanego terenu, F – frekwencja w 
jeziorach, LB – limnebiont, LF - limnefil, LK – limneksen,  nL – liczba larw, nI – liczba imagi-
nes, nD – liczba domków 
Lp. Gatunek Ekologia F [%] Stanowisko  

1.  Agrypnia obsoleta LB 9 Jez. Jasne – 1L 

2.  Agrypnia pagetana LB 9 Jez. Kawki – 1L, 5D 

3.  Anabolia sp. (laevis) LB 63 
Jez. Łabędzie – 9L, Jez. Perkun – 6L, Jez. Plajtek Mały – 1L, Jez. 
Czerwica – 214L, Jez. Kociołek – 3L, Jez. Kawki – 4L, Jez. Uro-
wiec – 27L, 2D 

4.  Athripsodes cinereus LB 18 Jez. Jeziorak Duży – 3L, 1D, Jez. Urowiec – 1I 

5.  Cyrnus flavidus LB 45 Jez. Kawki – 2L, 3I, Jez. Jasne – 20L, 46I, jez. Kociołek 9L, Jez. 
Luba 1I, Jez. Urowiec 8I 

6.  Glyphotaelius pellucidus LF 9 Jez. Czerwica – 1D 

7.  Halesus digitatus LF 18 Jez. Kociołek – 1L, Jez. Urowiec – 1L 

8.  Holocentropus picicornis LB 18 Jez. Kawki – 1D, Jez. Urowiec 1I 

9.  Hydropsyche angustipennis LK 9 Jez. Urowiec – 4I 

10.  Limnephilus extricatus LF 9 Jez. Urowiec – 1I 

11.  Limnephilus flavicornis LF 9 Jez. Kociołek – 1L 

12.  Limnephilus fuscicornis LB 9 Jez. Urowiec – 1D 

13.  Limnephilus griseus LK 9 Jez. Urowiec – 1I 

14.  Limnephilus lunatus LF 9 Jez. Czerwica – 1L 

15.  Limnephilus nigriceps LB 27 Jez. Kociołek – 1L, Jez. Jasne – 2L, Jez. Urowiec – 1L 
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16.  Limnephilus politus LB 18 Jez. Perkun – 5L, Jez. Kawki 2L 

17.  Limnephilus rhombicus LF 9 Jez. Urowiec – 2I, 18D 

18.  Limnephilus stigma LK 9 Jez. Urowiec – 1I, 1D 

19.  Limnephilus vittatus LK 9 Jez. Urowiec – 1I 

20.  Molanna angustata LB 27 Jez. Perkun – 1I, Jez. Kociołek – 1L, 1D, Jez. Urowiec – 12L, 17I 

21.  Molannodes tinctus LF 9 Jez. Urowiec – 5I 

22.  Mystacides azurea LB 9 Jez. Urowiec 4I 

23.  Mystacides longicornis    LB 36 Jez. Kociołek – 6L, Jez. Perkun – 11L, Jez. Jeziorak Duży – 4L, 
Jez. Urowiec, 3L, 21I 

24.  Mystacides nigra LB 9 Jez. Urowiec – 3I 

25.  Oecetis ochracea LB 9 Jez. Urowiec – 2I 

26.  Oligotrichia striata LB 9 Jez. Urowiec 4L 

27.  Orthotrichia costalis LB 18 Jez. Jeziorak Duży – 15I, Jez. Urowiec – 13I 

28.  Phryganea grandis LB 27 Jez. Jasne – 1I, Jez. Kawki – 2L, 1D, Jez. Urowiec – 2I 

29.  Plectrocnema conspersa LK 9 Jez. Urowiec 1I 

30.  Triaenodes bicolor LB 18 Jez. Plajtek Duży – 5L, Jez. Plajtek Mały – 16L 

 
 
 

Największe zróżnicowanie gatunkowe stwierdzono w Jeziorze Urowiec. W zbiorniku tym 

zanotowano występowanie 24 gatunków chruścików reprezentowanych przez 89 imagines, 48 

larw i 22 porzucone przez larwy domki. Stosunkowo dużą liczbą gatunków odznaczyły się także 

jeziora Kawki i Kociołek, w których odpowiednio stwierdzono  6 i 7 gatunków. Najmniejszym 

zróżnicowaniem odznaczyły się  jeziora Jeziorak Duży (trzy gatunki), Czerwica (trzy gatun-

ki)Plajtek Mały (dwa gatunki), Plajtek Duży (jeden gatunek), Luba (jeden gatunek) oraz jezioro 

Łabędzie (jeden gatunek) (Tab. II.).  

O dużej liczbie gatunków z jez. Urowiec zadecydowała metoda zbioru materiału. Tylko na 

tym stanowisku odławiano imagines do światła. Stąd w materiale znalazły się gatunki zasiedlają-

ce inne typu wód, w tym wody bieżące. Do gatunków zasiedlających cieki zaliczyć można m.in. 

Hydropsyche angustipennis, Plectrocnemia conspersa. 

Wśród 31 gatunków występujących w jeziorach Parku Krajobrazowego Pojezierza Iław-

skiego 19 to limnebionty, 7 – limnefile i 5 – limnekseny. 

 

3.2.6. Fauna torfowisk 

 

Chruściki torfowisk Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego reprezentowane były 

przez niewielką liczbą gatunków. Należą do nich gatunki: Cyrnus crenaticornis, Limnephilus 

stigma, Oligotrichia striata, Triaenodes bicolor (Tab. I.). Najliczniej reprezentowanym gatun-

kiem był Oligotrichia striata (12 osobników). Pozostałe gatunki reprezentowane były przez 1-7 
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osobników. Trzy z wyżej wymienionych gatunków (Cyrnus crenaticornis, Oligotrichia striata, 

Triaenoes bicolor) to limnebionty, natomiast Limnephilus stigma należy do limneksenów.  

 

3.2.7. Fauna drobnych zbiorników 

 

W drobnych zbiornikach zaobserwowano trzy gatunki – Limnephilus stigma, Limnephilus 

vittatus i Oligotrichia striata (Tab. I.). Łączna ilość osobników należących do tych gatunków to 

13, z czego 9 osobników należy do gatunku Limnephilus stigma, trzy – do Oligotrichia striata 

oraz jeden osobnik do gatunku Limnephilus vittatus. 

Niewielką liczbę chruścików drobnych zbiorników wynika z okresu zbioru materiału. Fau-

na drobnych zbiorników najbogatsza jest w okresie wczesnowiosennnym. W tym czasie nie zbie-

rano materiału. 

 

3.3. Analiza podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami 
  

 Analizowano podobieństwa faunistyczne pomiędzy wyróżnionymi typami wód. W ujęciu 

jakościowym (formuła Jaccarda) wyraźnie wyodrębniły się fauny cieków oraz wód stojących 

(Ryc. 9.). Najbardziej odrębną fauną chruścików odznaczył się kanał.  Najbardziej podobnymi 

okazały się fauny cieków (strumień i rzeka, podobieństwo na poziomie 35%, na niższym pozio-

mie podobieństw dołączyła do nich fauna rowu (6%). Również bliskie podobieństwo (na pozio-

mie 23%) wykazały fauny drobnych zbiorników i torfowisk, natomiast do drobnych zbiorników i 

torfowisk na poziomie 12% podobieństwo faunistyczne wykazały jeziora. 
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Ryc. 9. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy typami wód, ujęcie jakościowe 
  

W ujęciu ilościowym (formuła Bray – Curtisa) podobieństwa między typami wód pogru-

powały się podobnie, inne były jedynie wartości podobieństw (Ryc. 10.).  

 
 
Rys. 10. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy typami wód, ujecie ilościowe 

 

4. Dyskusja 
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Fauna chruścików Parku, jak wynika z analiz podobieństw faunistycznych (w ujęciu ilo-

ściowym oraz jakościowym) grupuje się zgodnie z typami zbiorników wodnych (Ryc. 9 i Ryc. 

10.), co jest zjawiskiem oczekiwanym. Potwierdza to wiele wcześniejszych badań, wskazujących 

na silną siedliskową specjalizację larw Trichoptera (CZACHOROWSKI 1998A). 

Badania prowadzone na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego dowiodły 

występowanie 34 gatunków chruścików (Tab. I.). W porównaniu do innych podobnych obsza-

rów wydaje się to stosunkowo niewielką liczbą gatunków. Na obszarze rezerwatu „Las Warmiń-

ski” stwierdzono obecność 64 gatunków tych owadów  (CZACHOROWSKI I INNI 1998), w grani-

cach Puszczy Białowieskiej odnotowano obecność 79 gatunków (CZACHOROWSKI 1998B), na 

polskim Polesiu wykazano występowanie 40 gatunków, z czego 16 gatunków zasiedlało Poleski 

Park Narodowy i jego okolice (CZACHOROWSKI, BUCZYŃSKI 1999), natomiast w Parku Krajo-

brazowym Lasy Janowskie zaobserwowano 63 gatunki (CZACHOROWSKI I INNI 2000). W świetle 

powyższych danych trichopterofauna Parku nie należy do najbogatszych. Można jednakże są-

dzić, że ze względu na okres badań (głównie letni) w małym stopniu udało się złowić gatunki 

wiosenne, zasiedlające zbiorniki okresowe. Nie wyjaśnia to jednak w pełni relatywnie małej 

liczby gatunków.  

Większy wpływ na relatywnie małą liczbę gatunków wykazanych z obszaru Parku Krajo-

brazowego Pojezierza Iławskiego najpewniej ma stosunkowo mała różnorodność siedlisk wod-

nych, zdominowanych przez jeziora oraz niewielkie rzeczki o dnie przeważnie piaszczystym. 

Potwierdzałyby to wynika badań nad innymi bezkręgowcami wodnymi tego obszaru, gdyż bez-

kręgowce te również były relatywnie nieliczne gatunkowo. 

 W jeziorach badanego terenu odnotowano występowanie 37 gatunków wodopójek (LE-

WANDOWSKA 1999) i 23 gatunki chrząszczy wodnych (GIERAŁTOWSKA 1999). Jedynie fauna 

pluskwiaków wodnych odznacza się niższą liczbą gatunków (12) i jest silnie zdegradowana za-

równo pod względem zróżnicowania gatunkowego jak i liczebności (KRYSZKIEWICZ 1999). Je-

dynie fauna ważek wydaje się być bogata, jednakże wynika to w dużej części z obecności licz-

nych gatunków torfowiskowych (BUCZYŃSKI, CZACHOROWSKI 1998). 

 W ogromnej przewadze chruściki zebrane w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego 

to gatunki zasiedlające jeziora (Tab. I.). Łącznie stwierdzono występowanie 30 gatunków chru-

ścików z tej grupy, co stanowi 88,2% trichopterofauny Parku Krajobrazowego Pojezierza Iław-

skiego. Pozostałe gatunki są charakterystyczne dla drobnych zbiorników, zwłaszcza śródleśnych. 

Zauważalne jest ubóstwo gatunkowe fauny cieków, łącznie stwierdzono 6 gatunków w rzekach, 

12 gatunków strumieniach oraz po jednym gatunku w rowach i kanale (Tab. I). Również w fau-

nie ważek najliczniejszą grupę stanowiły gatunki związane z jeziorami oraz zbiornikami torfowi-
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skowymi, w tym jeziorami torfowiskowymi (BUCZYŃSKI, CZACHOROWSKI 1998). Także w fau-

nie wodopójek jedną z liczniejszych grup synekologicznych była fauna jeziorna (LEWANDOW-

SKA 1999). W przypadku wodopójek i pluskwiaków duże znaczenie miały gatunki drobnozbior-

nikowe (LEWANDOWSKA 1999, KRYSZKIEWICZ 1999). W faunie chrząszczy wyraźnie najliczniej-

szym elementem były gatunki drobnozbiornikowe (GIERAŁTOWSKA 1999). We wszystkich przy-

padkach fauna cieków była bardzo uboga gatunkowo. Jakkolwiek wśród Odonata wykazano 10 

gatunków w ciekach, to jedynie jeden gatunek – Calopteryx splendens (Harr.) można zaliczyć do 

reobiontów, pozostałe to gatunki drobnozbiornikowe (BUCZYŃSKI, CZACHOROWSKI 1998). 

Wyżej zaznaczony jeziorno-drobnozbiornikowy charakter fauny chruścików oraz innych 

stawonogów wodnych najprawdopodobniej wynika z siedliskowej charakterystyki zbiorników 

wodnych Parku: zdominowanej przez wody stojące. 

Na badanym obszarze, podobnie jak na terenie Puszczy Białowieskiej (CZACHOROWSKI 

1998B) przeważają gatunki należące do rodziny Limnephilidae (14 gatunków). Dominują gatun-

ki limnebiontyczne. 

Niniejsze badania wykazały, że najliczniejszą grupę pod względem gatunkowym w struk-

turze dominacji stanowiły recendenci, do której zakwalifikowano 23 gatunki, zaś najuboższą 

grupą jest grupa eudominantów z dwoma gatunkami (Ryc. 5.). Podobna struktura dominacji ob-

serwowana jest w przypadku fauny wodopójek Parku, gdzie w grupie recendentów znalazło się 

26 gatunków, natomiast w grupie eudominantów znalazły się cztery gatunki (LEWANDOWSKA 

1999). 

Gatunkami najliczniejszymi na terenie Parku okazały się: Hydropsyche angustipennis (263 

– D 29,58%), Cyrnus flavidus (89 – D 10,01%), Anabolia laevis (72 – D 8,10%), Oligotrichia 

striata (64 – D 7,20%) oraz Mystacides longicornis (52 – D 5,85%) (Tab. I.). Najrzadszymi ga-

tunkami (D 0,11%) okazały się Phrygaena bipunctata, Limnephilus griseus, Limnephilus fusci-

cornis, Limnephilus flavicornis, Limnephilus extricatus, Holocentropus picicornis, Glyphotaelius 

pellucidus, Cyrnus crenaticornis, Agrypnia obsoleta (Tab. I.). Wyraźnie widać, iż w klasie eu-

dominantów znalazł się typowy potamobiont – Hydropsyche angustipennis. Tak więc ubóstwo 

fauny rzecznej dotyczy jedynie liczby gatunków, nie zaś liczebności osobników.  

W klasie eudominantów trichopterofauny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie znalazł 

się tylko gatunek Halesus digitatus (CZACHOROWSKI I INNI 2000), który na terenie Parku Krajo-

brazowego Pojezierza Iławskiego należał do klasy recendentów. Wspólnym gatunkiem znajdują-

cym się w klasie dominantów w wyżej wspomnianych Parkach Krajobrazowych jest Oligotri-

chia striata (CZACHOROWSKI I INNI 2000). Również skład gatunkowy subdominantów Parku Kra-

jobrazowego Lasy Janowskie różni się w stosunku do Parku Krajobrazowego Pojezierza Iław-
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skiego. Wspólnym gatunkiem należącym do subdominantów dla obu tych Parków jest Limnephi-

lus rhombicus (CZACHOROWSKI I INNI 2000). Wynika z tego, iż w porównywanych obszarach 

chronionych dominowały inne gatunki. Można to wiązać z odmiennym siedliskowym ukształto-

wanie zbiorników wodnych. 

 W granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego nie zaobserwowano gatunków 

wpisanych na listę zwierząt ginących i zagrożonych SZCZĘSNEGO (1992). Jedynie gatunek Oligo-

stomis reticulata, obecny w Parku według CZACHOROWSKIEGO (1998B) zaliczany jest do gatun-

ków rzadkich. Z tego względu mogłoby się wydawać, że dla fauny chruścików badany Park Kra-

jobrazowy nie stanowi istotnej formy ochrony gatunków najbardziej zagrożonych. Także i ten 

aspekt wskazuje na relatywne ubóstwo różnorodności gatunkowej Trichoptera. Można sądzić, iż 

wynika to z antropogeniczych przekształceń krajobrazu i samych zbiorników wodnych.  

Na innych obszarach o podobnej randze, na przykład w Poleskim Parku Narodowym zaob-

serwo

ano występowanie wielu rzadkich ga-

tunkó

raźne zubożenie ilościowe i jakościowe fauny chruścików Parku Kra-

jobra

 

. Wnioski 
 Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego zasiedlają 34 gatunki chruścików z 7 

wano gatunki rzadkie: Holocentropus stagnalis, Limnephilus dispar, Limnephilus hirsutus, 

Triaenodes conspersa, Oecetis lacustris. Wśród tych gatunków znalazł się jeden gatunek – Lim-

nephilus dispar umieszczony na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych SZCZĘSNEGO 

(1992) (CZACHOROWSKI, BUCZYŃSKI 1999).  

Również w granicach Puszczy Białowieskiej zanotow

w takich jak Hagenella clathrata, Oligostomis reticulata, Rhadicoleptus alpestris, Limne-

philus dispar, Limnephilus elegans, Limnehilus hirsutus, Erotesis baltica, Oecetis testacea 

(CZACHOROWSKI 1998B). 

Można sądzić, że wy

zowego Pojezierza Iławskiego wynika z antropogenicznego przekształcenia krajobrazu. 

Teren ten przez długi okres wykorzystywany był rolniczo i znajdował się pod wpływem osadnic-

twa ludzkiego. Utworzenia Parku zmniejszyło antropopresję. Można spodziewać się, że wraz z 

postępująca denaturalizacją siedlisk wodnych istotnych dla występowania Trichoptera pojawiać 

się będą w Parku gatunki rzadsze i stenobiontyczne. 

 

 

5
 Obszar Parku

rodzin, reprezentowanych przez 602 larwy, 172 imagines oraz 115 domków i poczwarek. 
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 Gatunkiem najliczniejszym jest Hydropsyche angustipennis (dominacja 29,58%), w mniej-

szej liczbie występował gatunek Cyrnus flavidus (dominacja 10,01%), Anabolia sp. (laevis) 

(dominacja 8,10%), Oligotrichia striata (7,20%), a także Mystacides longicornis (5,85%). 

 W strukturze gatunkowej przewagę mają rodziny Limnephilidae (14 gatunków), Leptoceri-

 jszą grupę stanowią recenden-

 cydowanie 

 

  

 ości gatunków zagrożonych wyginięciem za wyjątkiem Oligostomis 

 ropogeniczne zubożenie 

 

. Streszczenie 
w niniejszej pracy zostały przeprowadzone na terenie Parku Krajobrazo-

wego

dae (7 gatunków) oraz Phryganeidae (6 gatunków). 

Pod względem gatunkowym w strukturze dominacji najlicznie

ci – 23 gatunki, w klasie subdominantów mieści się 6 gatunków, w klasie dominantów trzy 

gatunki, natomiast do klasy eudominantów należą dwa gatunki. 

W zgromadzonym materiale przeważają gatunki poławiane w jeziorach (31), zde

mniej gatunków jest obecnych w strumieniach (12), rzekach (6), torfowiskach (4), w drob-

nych zbiornikach (3). Najmniej gatunków zasiedla rowy (1) i kanały (1). 

Pod względem gatunkowym w strukturze dominacji w jeziorach przeważają recendenci (24 

gatunki), w klasie subdominantów znajduje się jeden gatunek, do dominantów należą trzy 

gatunki i do eudominantów  również trzy gatunki. W rzekach i strumieniach brak gatunków 

należących do klasy subdominantów. W strumieniach najliczniejszą grupę stanowią recen-

denci (7 gatunków), trzy gatunki mieszczą się w klasie dominantów, dwa gatunki w klasie 

eudominantów, natomiast w rzekach najliczniejszą grupę stanowią dominanci, do której 

kwalifikują się trzy gatunki, do recendentów 1 gatunek i eudominantów dwa gatunki. 

Wykonano analizę podobieństw faunistycznych między typami wód w ujęciu jakościowym

oraz ilościowym, z której wynika, iż fauna chruścików grupuje się zgodnie z typami zbiorni-

ków wodnych. 

Nie stwierdzono obecn

reticulata, uznawanym w literaturze naukowej jako gatunek rzadki. 

Zarówno liczba gatunków jak i jej różnorodność wskazują na ant

fauny, wynikające najprawdopodobniej z przekształcenia środowiska. 

6
Badania opisane 

 Pojezierza Iławskiego i jego otuliny. Celem pracy było przedstawienie wyników badań nad 

chruścikach tego obszaru, z uwzględnieniem składu gatunkowego. Stanowi ona fragment szer-

szych badań nad owadami wodnymi obszarów chronionych w Polsce, prowadzonych w Katedrze 

Ekologii i Ochrony Środowiska. 
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Materiał – w przeważającej części larwy chruścików - poławiano na 35 stanowiskach, w 

skład których wchodziły przede wszystkim jeziora, rzeki, strumienie, też drobne zbiorniki śród-

leśne, rowy, kanały oraz torfowiska. 

Zgromadzony materiał obejmuje 889 imagines, larw i poczwarek. Ponad połowę materiału 

stanowią larwy (602), w dużo mniejszej liczbie występowały imagines (172) oraz domki i po-

czwarki (115). 386 osobników zaobserwowano w jeziorach, 306 w strumieniach, 142 osobniki w 

rzekach, natomiast w torfowiskach, drobnych zbiornikach, rowach i kanałach łącznie odnotowa-

no 47 osobników (Tab. I.). Złowione chruściki reprezentują rodziny: Hydroptilidae, Polycentro-

podidae, Hydropsychidae, Phryganeidae, Limnephilidae, Molannidae, Leptoceridae. Najwięcej 

oznaczonych gatunków należy do rodzin Limnephilidae i Leptoceridae. 

Analiza struktur dominacji gatunków wykazała, iż na terenach Parku najliczniej występu-

jącym gatunkiem jest Hydropsyche angustipennis (263 – D 29,58%) W jeziorach dominowały 

gatunki Cyrnus flavidus (89 – D 23,06%), Anabolia laevis (54 – D 13,99%) i Mystacides longi-

cornis (51 – D 13,21%). Hydropsyche angustipennis odznaczył się największą dominacją w 

strumieniach (184 – D 60,13%) oraz w rzekach (75 – D 50,34%) (Tab. I.). 

Na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego nie zaobserwowano gatunków za-

grożonych wyginięciem. 

 

7. Summary 
 

The research described in this paper has been carried out on the area of the Landscape Park 

of the Iława Lake District and its surroundings. The objective of the work has been the presenta-

tion of the results of a research into the caddisflies of this region, including the composition of 

the population in terms of species. The work constitutes a fragment of a wider research into the 

water insects of the protected areas in Poland which is run within Department of Ecology and 

Environmental Protection.  

The material – mostly caddis larvae – was collected at 35 stands including lakes, rivers, 

streams, small reservoirs in woods, ditches, canals and peat bogs.  

The collected material includes 889 imagines, larvae and pupae. More than half of the 

material is composed of larvae (602), there were many fewer imagines (172), cases and pupae 

(115). 386 insects were observed in lakes, 306 in streams, 142 in rivers and 47 in peat bogs, 

small reservoirs, ditches and canals. The collected caddisflies represent the families of Hydrop-

tilidae, Polycentropodidae, Hydropsychidae, Phryganeidae, Limnephilidae, Molannidae and 
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Leptoceridae. The most identified species belong to the families of Limnephilidae i Leptoceri-

dae. 

An analysis of the species domination structure has shown that Hydropsyche angustipen-

nis (263 – D 29,58%) is the most numerous species on the area of the Park. The species Cyrnus 

flavidus (89 – D 23,06%), Anabolia laevis (54 – D 13,99%) and Mystacides longicornis (51 – D 

13,21%) dominated in the lakes. Hydropsyche angustipennis showed the biggest domination in 

the streams (184 – D 60,13%) and in the rivers (75 – D 50,34%). 

No species endangered with extinction have been found on the area of the Landscape 

Park of the Iława Lake District.  
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S P I S   R Y C I N 
 
Ryc. 1.  Usytuowanie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego 

Ryc. 2. Granice Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i jego otuliny 

Ryc. 3. Położenie jezior: Kociołek, Luba, Jasne, Urowiec, Plajtek Mały, 

Plajtek Duży, Perkun 

Rys. 4. Położenie jezior: Łabędzie, Kawki, Czerwica. 

Ryc. 5. Struktura dominacji w zebranym materiale, 2-23 liczby gatunków 

Ryc. 6. Struktura dominacji gatunków w rzekach. 

Ryc. 7. Struktura dominacji gatunków w strumieniach. 

Ryc. 8. Struktura dominacji gatunków występujących w jeziorach. 

Ryc. 9. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy typami wód, ujęcie jakościowe 

Rys. 10. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy typami wód, ujecie ilościowe 
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S P I S   T A B E L 
 
 
 
Tabela I. Chruściki (Trichoptera) Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. 

Tabela II. Chruściki (Trichoptera) występujące w jeziorach badanego terenu. 
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