
1. WSTĘP 

 

 Jeziora są istotnym rodzajem wód śródlądowych, zwłaszcza na półkuli 

północnej, gdzie koncentrują się głównie na obszarze ostatnich zlodowaceń. W 

Polsce stwierdzono występowanie ok. 10 tysięcy jezior o powierzchni powyżej 

jednego hektara i łącznej powierzchni ok. 3 tysięcy km2. Największe skupienia 

jezior występują na Pojezierzu Pomorskim, Pojezierzu Mazurskim, Pojezierzu 

Wielkopolsko-Kujawskim i Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Jeziora, jako 

złożone układy ekologiczne, cechują się dużym zróżnicowaniem podstawowych 

charakterystyk środowiskowych. 

 Larwy chruścików występują we wszystkich typach wód słodkich, 

stanowiąc stały, często dominujący element makrobentosu jezior. Zasadniczo 

występują w strefie litoralu, można je jednak spotkać sporadycznie w sublitoralu 

i profundalu. Ekologiczne znaczenie Trichoptera w jeziorach wynika ze 

znacznej liczebności larw oraz ich dużego udziału w biomasie makrobentosu. 

 Chruściki reprezentują większość troficznych grup konsumentów. Wśród 

larw Trichoptera występujących w jeziorach możemy wyróżnić gatunki 

mięsożerne, wszystkożerne, detrytusożerne, roślinożerne, glonojady oraz 

odżywiające się gąbkami. Biorąc pod uwagę sposób odżywiania się i 

zdobywania pokarmu przez chruściki możemy wyróżnić aktywnych drapieżców, 

zbieraczy, zdrapywaczy, wysysaczy i rozdrabniaczy. 

 Larwy Trichoptera są często wykorzystywane jako wskaźnik sytuacji 

troficznej i zanieczyszczenia wód, ze względu na wrażliwość na brak tlenu i 

zanieczyszczenia (Turboyski 1979, Stańczykowska 1986). 

 Celem niniejszej pracy jest poznanie składu gatunkowego Trichoptera w 

jeziorach rezerwatu „Las Warmiński”. Praca podejmuje problem siedliskowego 

rozmieszczenia larw w różnych typach jezior i jest częścią kompleksowych 

badań nad formą chruścików jezior Polski, prowadzonych w Zakładzie Ekologii 
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i Ochrony Środowiska WSP w Olsztynie, których efektem będzie próba 

skonstruowania ogólnego modelu rozmieszczenia ilościowego i jakościowego 

larw chruścików w jeziorach Polski. 

 

2. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 

 

 Piśmiennictwo dotyczące chruścików jezior Europy jest bogate. Dla 

Polski najważniejsze prace o występowania chruścików w jeziorach zawarte są 

w pracach Demela (1923), Jakubisiakowej (1933), Rzóski (1935) i 

Szczepańskiej (1958), Botosaneanu i Malicky (1978), Grochowskiej-Kamińskiej 

(1989), Czachorowskiego (1994 a i b, 1995). 

Występowaniu Trichoptera w jeziorach Łotwy poświęcone są prace 

Spurisa (1967), w jeziorach Finlandii prace Bagge (1982, 1987 a, b), w jeziorach 

Norwegii prace Oklanda (1964) i Solema (1973). Informacje o występowaniu 

chruścików w jeziorach Wielkiej Brytanii podaje Moon (1936), zaś Irlandii 

O’Connor i Wise (1984). O występowaniu chruścików w jeziorach niemieckich 

w swych pracach piszą Wichard (1974), E. Burmeister i H. H. Burmeister 

(1984). 

 Na podstawie powyższych opracowań możemy mieć ogólny pogląd na 

formę chruścików Europy. W jeziorach europejskich regularnie występują 

gatunki z rodzin: Leptoceridae, Psychomyidae, Molannidae, Ecnomidae, 

Polycentropodidae, Hydroptilidae, Phryganidae i Limnephilidae. Sporadycznie 

spotykane są gatunki reofilne z rodzin: Glossosomatidae, Hydropsychidae, 

Sericostomatidae, Georidae i Lepidostomatidae. 

 Najczęściej spotykanymi gatunkami w europejskich jeziorach są: 

Athripsodes cinereus, A. atterimus, Mystacides azurea, M. nigra, M. 

longicornis, Oecetis ochracea, O. lacustris, O. furva, Triaenodes bicolor, 

Tinodes waeneri, gatunki z rodzaju Molanna, Ecnomus tenellus, gatunki z 
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rodzaju Cyrnus i Holocentropus, Agraylea multipunctata, Orthotrichia costalis, 

gatunki z rodzaju Oxyethira i Hydroptila, Phryganea bipunctata, P. grandis, 

Anabolia laevis, Limnephilus fuscicornis, L. flavicornis, L. rhombicus, L. 

politus, L. decipiens. 

 W wielu pracach istnieją wzmianki na temat występowania w 

europejskich jeziorach gatunków reofilnych, które nie są typowe dla tego 

rodzaju środowiska wodnego (np. Okland 1964, Solem 1973, O’ Connor i Wise 

1984, Czachorowski 1991). Występują one liczniej w jeziorach górskich i 

zimnych jeziorach Europy Północnej. Opublikowane dane sugerują, że 

przyczyną takiego stanu może być baza pokarmowa i duża, stała zawartość 

tlenu. Gatunki reofilne pojawiają się także w jeziorach zaporowych i będących 

pod wpływem przepływających przez nie cieków (Habdija 1988). 

 W licznych opublikowanych pracach uwidacznia się zainteresowanie 

problemem udziału ilościowego Trichoptera wyrażonego liczebnością oraz 

biomasą (Karassowska i Mikulski 1966, Giziński 1967, Kajak et al. 1968, 

Opaliński 1971, June 1982, Dusoge et al. 1985, Harvey i Mc Ardle 1986, Bagge 

1987 b., Brandt i Berg 1987, Krno 1988). W dotychczasowych badaniach 

uwzględniono także zmiany fenologiczne w ciągu roku dotyczące liczebności i 

biomasy chruścików (Giziński 1967). 

 Na tle opublikowanych danych zauważa się duże prawdopodobieństwo 

formy Trichoptera cieków i wód stojących, co prawdopodobnie wynika z 

drugorzędności prądu wody na rozmieszczenia larw chruścików w porównaniu 

do temperatury, czynnika tlenowego i pokarmowego. Największe podobieństwo 

zauważalne jest między wodami płynącymi i stojącymi strefy umiarkowanej 

wysoko w górach, gdzie gatunki rhitronu np. Potamophylax, Polycentropus, 

Halesus, wchodzą do innych górskich jezior (Decamps 1968, Czachorowski 

1991) i na nizinach, gdzie różne gatunki żyją nie tylko w potamonie, lecz także 

w ciepłych jeziorach, głównie w strefie przyboju. 
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 Dotychczasowe piśmiennictwo wskazuje, że siedliskowe rozmieszczenie 

larw uzależnione jest od klimatu, wysokości nad poziomem morza, trofii 

zbiornika, genetycznego powiązania z formą cieków, wymagań tlenowych larw 

powiązanych z warunkami termicznymi. Potrzebne są jednak dalsze badania 

uwzględniające różnorodne jeziora oraz badania uwzględniające chruściki w 

randze gatunku, nie zaś wyższych rangą. Dopiero po uzupełnieniu danych 

cząstkowych można będzie podjąć próbę całościowego ujęcia problemu 

występowania i rozmieszczenia Trichoptera w jeziorach. 

 

3. MATERIAŁ I METODY 

 

3.1. Charakterystyka terenu badań 

 Pojezierze Olsztyńskie jest zachodnią częścią Pojezierza Mazurskiego, 

odpowiadającą w fazie poznańskiej i pomorskiej zlodowacenia wiślańskiego 

lobowi lodowca skandynawskiego, którego etapy recesji zaznacza 7 

koncentrycznych łuków moren czołowych. Pojezierze Olsztyńskie od północy 

sąsiaduje z Równiną Ornecką, Wzniesieniami Górowskimi i Równiną 

Sępopolską, od wschodu z Pojezierzem Mrągowskim, od południa z Równiną 

Mazurską i Garbem Lubawskim, od zachodu z Poj. Iławskim i zajmuje pow. ok. 

3820 km2. 

 Zajezierzenie Pojezierza Olsztyńskiego jest znaczne, ale nierównomierne. 

Na północy przeważają tereny gliniaste moreny dennej zajęte pod uprawę, na 

południu piaski i żwiry porośnięte przez rozległe lasy nazywane Puszczą 

Nidzicką, a w zachodniej części - Lasami Taborskimi. W lasach utworzono 

wiele rezerwatów przyrodniczych. Należą do nich: teren źródliskowy Łyny 

(121,4 ha) z lasem łęgowym, dwie ostoje bobrów na Pasłęce: Ełdyty Wielkie 

(30,8 ha) i Kudypy (722,7 ha wraz z lasem i bagnem), jez. Orłowo Małe (3,5 ha) 

ze stanowiskiem żółwia błotnego, oligotroficzne jez. Tyrsko (20,7 ha) pod 
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Olsztynem z rzadką rośliną wodną poryblinem jeziornym, torfowisko 

„Redykajny” (10,4 ha) nad jez. Długim oraz „Mszar” (4,5 ha), „Wyspa Lipowa” 

na jez. Morąg (5 ha) ze starodrzewem lipowym, rzadkimi gatunkami roślin 

ziemnych i stanowiskiem czapli siwej. Geobotaniczny okręg olsztyński cechuje 

dominacja borów sosnowych z miejscową odmianą sosny taborskiej, objętej 

ochroną w rezerwacie „Sosny Taborskie” (77 ha). Projektowany jest Park 

Krajobrazowy Górnego Biegu Łyny (Kondracki, 1994). 

 Rezerwat przyrody „Las Warmiński” położony jest na terenie 

nadleśnictwa Nowe Ramuki w obrębach: Nowe Ramuki i Stawiguda. Rezerwat 

rozciąga się głównie wzdłuż rzeki Łyny, w kierunku pn.-pd. Długość granic 

rezerwatu wynosi 21950 m, w tym 1750 m wzdłuż jez. Łańskiego. Na terenie 

rezerwatu znajdują się 4 jeziora: Ustrych, Jełguń, Oczko i Galik. Badaniami 

objęto trzy: Oczko, Jełguń i Galik, leżące w kwadracie DE 64 siatki UTM. 

 Jezioro Oczko jest zbiornikiem śródleśnym o pow. ok. 2 ha. Linia 

brzegowa charakteryzuje się całkowitym zadrzewieniem. Podłożem jeziora są 

gleby murszowo-mineralne. W pobliżu brzegu występuje dno piaszczysto - 

kamieniste, z dużą ilością gałęzi, pni i opadłych liści. Pomimo tego przejrzystość 

wody jest dosyć duża, sięgająca 1,5-2 m. Na większych głębokościach dno staje 

się muliste, z dużą ilością butwiejących liści. Wyczuwalny jest 

charakterystyczny zapach siarkowodoru. Helofity są słabo wykształcone, 

nielicznie występują turzyce i trzciny. Wśród elodeidów obecny jest 

wywłócznik. Z jeziora Oczko wypływa strumyk śródleśny o słabym prądzie, 

szerok. 80 cm - 1 m, głęb. 10-15 cm, o kamienistym dnie, z dużą ilością 

opadłych liści i gałęzi. Za pośrednictwem tego cieku, jezioro łączy się z 

jeziorem Jełguń. 

 Jezioro Jełguń jest największym spośród badanych zbiorników. 

Współrzędne geograficzne jeziora wynoszą 53o39’szer. geograf. pn. i 20°31’ 

dług. geograf. wsch., leży na wysokości 128 m n. p. m. w dorzeczu Łyny. 
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Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 32,8 ha, objętość jeziora - 2.6238 

tys.m3, maksymalna głęb. - 16,9 m. Linia brzegowa obfituje w małe zatoki. 

Konfiguracja brzegów jest urozmaicona: od płaskich, zabagnionych, poprzez 

łagodnie wzniesione do stromych. Brzegi są częściowo zadrzewione. Występuje 

stosunkowo niewiele roślinności przybrzeżnej. Dno jeziora jest piaszczysto - 

kamieniste, pokryte opadłymi liśćmi i gałęziami drzew. Woda charakteryzuje się 

dużą przejrzystością, do 3 m głębokości. W pobliżu ujęcia wody z jez. Jełguń, 

na podłożu żwirowo-kamienistym można zaobserwować masowo występujący 

tu gatunek mięczaka - rozdeptkę rzeczną. 

 Trzecim z badanych zbiorników jest jezioro Galik o powierzchni 8,71 ha, 

którego łagodnie opadające brzegi charakteryzują się obfitością roślinności 

wynurzonej. Część brzegów jest zadrzewiona. Część północna jeziora to litoral 

zanikający z nasuwającym się płem torfowiska wysokiego. Dno jeziora jest 

muliste, z dużą ilością napływek przybrzeżnych, opadłych liści i gałęzi. Na 

większych głębokościach - ok. 3 m. Czasami wyczuwalny był siarkowodór. 

 

3.2. Opis stanowisk 

Badania terenowe nad występowaniem Trichoptera w jeziorach rezerwatu 

„Las Warmiński” przeprowadzono na 13 wyznaczonych stanowiskach, 

uwzględniających pełne zróżnicowanie środowiskowe badanych jezior (rys. 1). 

Wzdłuż linii brzegowej jeziora Oczko wyróżniono cztery stanowiska: 

 

Stanowisko 1 - okolice pomostu; brzeg dosyć stromy, zadrzewiony; dno 

piaszczyste, pokryte opadłymi liśćmi; nie występowała 

roślinność zanurzona; głębiej (ok. 3 m) Trichoptera nie 

zostały stwierdzone; 
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Stanowisko 2 - dno piaszczysto-kamieniste, na głęb ok. 1 m - muliste, z dużą 

ilością butwiejących liści; nie występowała roślinność 

przybrzeżna, oprócz niewielkich kęp turzyc (Carex sp.); 

Stanowisko 3 - brzeg stromy, zadrzewiony; dno muliste pokryte dużą ilością 

opadłych liści; stwierdzono obecność wywłócznika; 

wyczuwalny był zapach siarkowodoru; 

Stanowisko 4 - dno piaszczysto-kamieniste, twarde; z roślinności 

wysuszonej występowały turzyce; w pobliżu stanowiska 

stwierdzono wypływający z jeziora śródleśny strumień. 

 

 Wzdłuż linii brzegowej jeziora Jełguń wyróżniono kolejne pięć 

stanowisk: 

Stanowisko 5 -  usytuowane było w małej zatoczce; brzeg zadrzewiony, 

bardzo stromy; dno piaszczysto-kamieniste z dużą ilością 

gałęzi i pni drzew; nie stwierdzono obecności elodeidów; 

Stanowisko 6 - brzeg zadrzewiony o stromym zejściu do wody; dno 

kamieniste pokryte gałęziami i opadłymi, butwiejącymi 

liśćmi; nie stwierdzono obecności elodeidów; 

Stanowisko 7 - brzeg łagodny, ze swobodnym dojściem do lustra wody; dno 

piaszczysto - kamieniste; stwierdzono występowanie mchu 

wodnego i brak obecności roślinności przybrzeżnej; 

Stanowisko 8 - usytuowane w dużej, zabagnionej, płytkiej zatoczce; brzeg 

łagodnie opadający ze swobodnym dostępem do wody; 

stwierdzono obecność dużej ilości Phragmites communis i 

Carex sp., oraz grążeli i moczarki kanadyjskiej (Elodea 

canadensis); 
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Stanowisko 9 - znajdowało się przy ujęciu wody; brzeg zadrzewiony; dno w 

pobliżu brzegu lekko zamulone, nieco głębiej piaszczysto - 

kamieniste; stwierdzono obecność rozdeptki rzecznej na 

podłożu żwirowo - kamienistym; występowały dosyć licznie 

Phragmites communis, Carex sp.; obecna była duża ilość 

detrytusu; 

Wzdłuż linii brzegowej jez. Galik wyróżniono cztery stanowiska: 

Stanowisko 10 - brzeg łagodnie opadający; dno muliste z dużą ilością 

napływek najpłytszego litoralu, liści i gałęzi; 

Stanowisko 11 - brzeg nasłoneczniony, łagodnie opadający ku lustru wody; 

dno zamulone z dużą ilością napływek przybrzeżnych; 

stwierdzono obecność roślinności helofitycznej; 

Stanowisko  12 - brzeg ze swobodnym dojściem do wody; woda 

charakteryzowała się małą przejrzystością; dno pokryte dużą 

ilością butwiejących liści, gałęzi, napływek; nie stwierdzono 

obecności Trichoptera, wyczuwalny był miejscami zapach 

siarkowodoru; 

Stanowisko 13 - znajdowało się sąsiedztwie torfowiska wysokiego; miejscami 

dno muliste, pokryte opadłymi liśćmi; litoral  można określić 

jako zanikający,  obecność obfitej roślinności przybrzeżnej - 

Carex sp., paproci, rosiczki itp. oraz obecność osoki; 

miejscami wyczuwalny był zapach siarkowodoru. 

 

3.3. Metody zbioru materiału  i zastosowane metody statystyczne 

 

Badania nad chruścikami jezior rezerwatu „Las Warmiński” 

przeprowadzone były od lipca 1995 roku do maja 1996 roku. Próby jakościowe 

pobierano ze wszystkich stanowisk w miesiącach: lipiec, listopad, maj, na 
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głębokościach od 0,1 m do 3 m, z powierzchni około 0,5 m2. Do połowów larw 

używano czerpaka hydrobiologicznego o trójkątnej obręczy. Liczba prób 

pobranych na poszczególnych stanowiskach była zależna od zróżnicowania 

siedliskowego oraz fizycznej dostępności niektórych części jezior. 

  

 

  

W badanych jeziorach uwzględniono następujące siedliska: 

• dno piaszczysto-kamieniste; 

• dno muliste; 

• trzcinowisko; 

• kłody, gałęzie; 

• napływki najpłytszego litoralu; 

• dno z obecnością mchu; 

• dno z obecnością wywłócznika; 

• dno z obecnością moczarki kanadyjskiej; 

• dno z obecnością osoki; 

• turzycowisko; 

• gruby detrytus, opadłe liście. 

Łącznie pobrano 70 pozytywnych prób. Zebrany materiał przebierano na 

miejscu lub przewożono i przebierano w pracowni. Larwy konserwowano w 

70% alkoholu etylowym. Równocześnie z połowem larw, dla weryfikacji 

oznaczeń, w pobliżu jezior, odławiano siatką entomologiczną imagines. Materiał 

będący podstawą opracowania obejmuje 560 larw i 145 imagines, zaliczone do 

45 taksonów (tab. I,II,III) 

 Dominację (D) określono wg. wzoru: 

  n 
D = ___________ × 100% 
  N 

 

9 



 

gdzie, n - liczba osobników danego gatunku, N - ogólna liczna osobników 

wszystkich gatunków. 

 Klasy dominacji przyjęto za Biesiadką (1980): 

• eudominanci - gatunki o liczebności powyżej 10%; 

• dominanci - 5,1 - 10%; 

• subdominanci - 2,1 - 5%; 

• recedenci - poniżej 2%. 

  

 Frekwencję w próbach (Fp) obliczono wg. wzoru: 

 f 
Fp = __________ × 100% 
 N 
gdzie: f - liczba prób, w których stwierdzono dany gatunek, N - łączna liczba 

prób, w których stwierdzono Trichoptera. 

 Frekwencję na stanowiskach (Fs) obliczono wg. wzoru: 

  s 
Fs = __________× 100% 
  S 
gdzie: s - liczba stanowisk, na których stwierdzono dany gatunek, S - liczba 

wszystkich stanowisk.   

 Podobieństwa faunistyczne wyliczano wg znanej formuły Jaccarda: 

     c        
Px,y =              ×  100% 
   a+b-c   
gdzie: 

a - liczba gatunków występujących w zbiorze x; 

b - liczba gatunków występujących w zbiorze y; 

c - liczba gatunków wspólnych. 

 a także wg. wzoru Biesiadki (1977): 
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      ∑  
     i=1   bi 
Pxy =                × 100% 
  n 
gdzie: 

Pxy - podobieństwo faunistyczne między zbiorami x i y; 

s - liczba osobników wspólnych dla x i y; 

ai - mniejsza liczebność i - tego gatunku; 

bi - większa liczebność i - tego gatunku; 

n - ogólna liczba porównywanych obiektów. 

Współwystępowanie gatunków obliczono wg. formuły Jaccarda: 

      w 
Wx,y = 
    t+z-w 
gdzie: 

w - liczba prób z gatunkami x, y 

t - próby z gat. x; 

z - próby z gat. y. 

a także wg. wzoru Biesiadki (1977): 

  
       s     ai 
      ∑  
     i=1   bi 
Wxy =        × 100% 
  n 
gdzie: 

Wxy - współwystępowanie gatunków x i y; 

s - liczba osobników wspólnych dla x i y; 

ai - mniejsza liczebność i - tego gatunku; 

bi - większa liczebność i - tego gatunku; 
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4. WYNIKI 

 

4.1. Przegląd gatunków 

Hydroptilidae 

Orthotrichia costalis (Curt.) 

 W jeziorze Jełguń złowiono 5 larw i 6 imagines, które preferowały 

siedliska: kłody i gałęzie, dno z obecnością wywłócznika. Wysoki poziom 

współwystępowania gatunek ten wykazywał z Leptocerus tineiformis (50%). W 

badanych jeziorach gatunek ten jest bardzo rzadki i nieliczny, choć w jeziorach 

Polski pospolity (Czachorowski, dane nie publikowane). Gatunek równinny 

preferujący zarośnięte i nowo powstające zbiorniki (Robert i Wichard 1994). 

Występuje w całej Europie w jeziorach i rzekach (Botosaneanu i Malicky 1978). 

Limnebiont preferujący jeziora eutroficzne i strefę elodeidową (Czachorowski, 

dane nie publikowane). 

 

Agraylea multipunctata Curt. 

 W badanych jeziorach został złowiony pojedynczy osobnik imago nad jez. 

Jełguń. Obecności larw nie stwierdzono.Gatunek holarktyczny, w Europie nie 

występuje w Islandii i południowej Europie. Występuje w strefie potamalu, 

jeziorach, wodach słonawych. Gatunek nizinny, sporadycznie występujący w 

górach (Botosaneanu i Malicky 1978). W Polsce głównie na nizinach 

(Tomaszewski 1965). Gatunek ten można uznać za limnebionta występującego 

w strefie helofitów i elodeidów (Czachorowski, dane nie publikowane). 

Oxyethira flavicornis (Pict.) 

 Gatunek ten został złowiony jedynie w jeziorze Jełguń - 8 larw i imago. 

Obecności O. flavicornis w jeziorach Oczko i Galik nie stwierdzono.W jeziorze 

Jełguń gatunek ten preferował siedliska: napływki najpłytszego litoralu i dno z 

obecnością wywłócznika. Imagines licznie spotykane nad jeziorem Śniardwy, 
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Mikołajskie (Botosaneanu 1960, Kumański 1975) oraz Oświn (Czachorowski, 

dane nie publikowane), występowanie odnotowane w jeziorze Wigry (Rzóska 

1935). Rozmieszczenie tego gatunku nie obejmuje północnej Europy, larwy 

zasiedlają strefę potamalu, jeziora i zbiorniki torfowiskowe (Botosaneanu i 

Malicky 1978). Limnebiont preferujący strefę elodeidową (Czachorowski, dane 

nie publikowane). 

 

Ecnomidae 

Ecnomus tenellus (Ramb.) 

 Złowiony tylko w jeziorze Jełguń - trzy imagines, nie stwierdzono tego 

gatunku w jez. Oczko i Galik. Często i licznie występował w jeziorach 

lobeliowych Pojezierza Pomorskiego. Larwy najczęściej spotykane były na dnie 

piaszczystym, licznie w  strefie izoetidów i elodeidów (Czachorowski, 1994 b). 

Imagines spotykane nad jeziorami w okolicach Kartuz (Riedel 1972). Często 

spotykany w jeziorach Pojezierza Mazurskiego, lecz rzadko w dużej liczebności. 

Larwy występowały w elodeidach, na dnie mulistym, trzcinach, mniej licznie w 

osoce, ramienicach, rdestnicach. Najliczniej i najczęściej spotykane w jeziorach 

śródleśnych, liczniej w jeziorach małych niż dużych. Obecny w roślinności 

jezior oraz gliniankach Pojezierza Wielkopolskiego (Jaskowska 1961). Na 

Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim larwy łowione były w strefie elodeidów, 

najliczniej w litoralu zanikającym. Występował w zgrupowaniach z Cyrnus 

insolutus i C. flavidus (Czachorowski i Kornijów 1993) 

 Ecnomus tenellus jest gatunkiem palearktycznym, występującym w całej 

Europie, Azji Mniejszej, Kaukazie, obszarze kaspijskim, Indiach i Cejlonie 

(Botosaneanu i Malicky 1978). W Polsce pospolity w nizinnej części kraju 

(Tomaszewski 1965). Jest gatunkiem acidotolerancyjnym, może być uznany za 

limnebionta, preferuje małe jeziorka śródleśne, dystroficzne, lobeliowe, 

eutroficzne, zasiedla głównie strefę elodeidów oraz dno muliste (Czachorowski, 
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dane nie publikowane). 

Polycentropodidae 

Cyrnus crenaticornis (Kol.) 

 Z badanych jezior gatunek stwierdzono w jez. Jełguń, gdzie zostało 

złowione 11 larw i imago oraz w jez. Galik - 11 larw i imago. W obu jeziorach 

gatunek ten preferował siedliska: dno piaszczysto - kamieniste, kłody i gałęzie, 

dno z obecnością wywłócznika i osoki. Wykazywał wysoki poziom 

współwystępowania (80%) z Phryganea bipunctata i Triaenodes bicolor. 

 Na Pojezierzu Mazurskim bardzo licznie występował w jeziorach 

mezotroficznych oraz niektórych eutroficznych. W jeziorach o wyższej trofii 

(politroficzne, silnie zeutrofizowane) spotykany był w niewielkich 

liczebnościach lub nie występował w ogóle. Zdecydowanie najliczniej 

występował w Magnocharacetum, licznie w osoce i zbiorowisku rogatka z 

wywłócznikiem, moczarce oraz na dnie mulistym, rzadko w helofitach i 

rdestnicach. W politroficznym jeziorze Brajnickim złowiono po jednej larwie w 

zbiorowisku Potamogeton lucens oraz P. rutilus i P. trichoides. W jez. 

Śniardwy larwy najliczniej spotykane w rdestnicach (P. lucens i P. trichoides) 

oraz w dnie mulistym, sporadycznie w peryfitonie oraz na dnie wśród trzcin 

(wyraźnie zastępuje się z C. flavidus). Często w zgrupowaniu z Leptocerus 

tineiformis (Czachorowski, dane nie publikowane).  

 Gatunek europejsko - syberyjski, nie występujący w południowej Europie 

i Islandii, o rozmieszczeniu nizinnym i tylko wyjątkowo spotykany w górach 

(Botosaneanu i Malicky 1978). Limnebiont preferujący roślinność elodeidową 

(rogatek, wywłócznik, osoka, ramienice), wydaje się, że preferuje jeziora o 

umiarkowanej trofii (Czachorowski, dane nie publikowane). 

Cyrnus trimaculatus (Curt.) 

 Gatunek złowiony jedynie w jeziorze Jełguń - cztery larwy, 30 imagines. 

Preferuje siedliska: dno piaszczysto - kamieniste, trzcinowisko. Nie stwierdzono 
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obecności tego gatunku w jeziorze Galik i Oczko. Larwy spotykane na dnie 

kamienistym w najpłytszym litoralu w jeziorze Jeziorak (zgrupowania z 

Athripsodes cinereus, Goera pilosa i Tinodes waeneri), kilka larw złowiono w 

jeziorze Mikołajskim, Babięty Wielkie oraz w jeziorze Pierzchalskim, imagines 

licznie poławiane nad jeziorem Śniardwy (Czachorowski, dane nie 

publikowane), jeziorem Mesowo na Pojezierzu Pomorskim (Riedel 1972) oraz 

nad starorzeczami w Górach Świętokrzyskich. Na Pojezierzu Mazurskim larwy 

spotykane w górnym odcinku rzeki Pasłęki. Wcześniej ukazały się informacje o 

występowaniu tego gatunku w jeziorze Wigry oraz w jeziorze Kierskim (Demel 

1923, Rzóska 1935, Jakubisiakowa 1933, Jaskowska 1961), jak też w jeziorze 

Duszatyńskim w Bieszczadach (Riedel 1966). 

 Zasięg występowania obejmuje całą Europę, występuje także w Małej 

Azji i Iranie, larwy występują w strumieniach, jeziorach, roślinności rzek oraz w 

zalewach morskich (Botosaneanu i Malicky 1978). W północnej Europie może 

być uważany za limnebionta, w Polsce za limnefila, preferuje najpłytszy litoral 

dużych jezior, dno kamieniste oraz jeziora o niskiej trofii (Czachorowski, dane 

nie publikowane). 

Psychomyidae 

Lype phaeopa (Steph.) 

 Gatunek złowiony w jeziorze Jełguń - 16 imagines, larw nie stwierdzono 

oraz w jeziorze Oczko - 5 larw, nie złowiono imagines. Brak obecności tego 

gatunku w jeziorze Galik. W jeziorze Jełguń gatunek preferował siedliska: dno 

piaszczysto - kamieniste, napływki najpłytszego litoralu. Oba gatunki (L. 

reducta i L. phaeopa) występują w całej Europie, L. reducta wykazuje jedynie 

bardziej południowy zasięg. Gatunek eurotypowy zasiedlający wody płynące, 

spotykany w jeziorach eutroficznych i oligotroficznych, w strefie oczeretów, 

limnefil.  

Lype reducta (Hag.) 
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 Gatunek złowiony w jeziorze Jełguń - jedna larwa, dwa imagines, w 

jeziorze Oczko - jedna larwa, nie złowiono imagines, w jeziorze Galik - nie 

złowiono larw jedynie imago. L. reducta preferuje w tych jeziorach siedliska: 

kłody i gałęzie, trzcinowisko. 

 Imagines złowiono nad jeziorem Kajkowo (Poj. Mazurskie), Łąkie, 

Głęboczko i Kaleńskie (Poj. Pomorskie) jak też nad starorzeczami w Górach 

Świętokrzyskich (Riedel i Majecki 1989). Uważany za gatunek eurotypowy 

zasiedlający rhitral i potamal, choć spotykany i w jeziorach (Klima et al.. 1994, 

Robert i Wichard 1994), limneksen.  

Tinodes waeneri (L.) 

 Gatunek złowiony wyłącznie w jeziorze Jełguń - jedna larwa. Nie 

stwierdzono jego obecności w pozostałych dwóch badanych jeziorach. T. 

waeneri w jeziorze Jełguń został złowiony w siedlisku dna piaszczysto - 

kamienistego, gdzie wykazywał około 30% poziom współwystępowania z 

Oxyethira flavicornis.  

 Gatunek rozmieszczony w całej Europie, eurotypowy, występujący we 

wszystkich typach wód słodkich, a także w wodach słonawych (Botosaneanu i 

Malicky 1978). Preferuje jeziora eutroficzne zasiedlając podłoże twarde: 

kamienie, kłody, bądź osiedlając się na łodygach trzcin, limnebiont 

(Czachorowski, dane nie publikowane). 

Phryganeidae 

Phryganea bipunctata Retz. 

 Gatunek złowiony tylko w jednym z badanych jezior: Jełguń - jedna 

larwa, w siedlisku: kłody i gałęzie. Wysoki poziom współwystępowania (80%) 

wykazywał z takimi gatunkami jak Cyrnus crenatitornis i Triaenodes bicolor. 

Na Pojezierzu Pomorskim imagines i larwy łowione w kilku jeziorach 

lobeliowych oraz przy morskim jeziorze Dołgie Wielkie. Na Pojezierzu 

Mazurskim imagines złowiono nad jeziorem Narckim, licznie nad jeziorem 
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Skanda i Bełdany. Larwy spotykane w zanikających jeziorach, jeziorach 

śródleśnych, eutroficznych, politroficznych i mezotroficznych. Najczęściej 

larwy spotykano w trzcinach, mniej licznie w osoce, na podłożu twardym, 

Magnocharacetum i elodeidach, czasami w rdestnicach (Czachorowski, dane nie 

publikowane). Larwy obecne w jeziorach Wielkopolski (Jakubisiakowa 1933, 

Jaskowska 1961). 

 Gatunek o rozmieszczeniu palearktycznym, nie występuje w Hiszpanii, 

Bałkanach i Islandii. Występuje w jeziorach (i w innych trwałych wodach 

stojących), w strefie roślinności rzek oraz w wodach słonawych (Botosaneanu i 

Malicky 1978). Limnebiont, preferuje jeziora duże oraz strefę helofitów, 

młodsze stadia larwalne występują także w strefie elodeidów, prawdopodobna 

jest sezonowa wędrówka larw ze strefy elodeidowej (zimowanie) ku brzegowi 

(Czachorowski, dane nie publikowane). 

Goeridae 

Goera pilosa (Fab.) 

 Podczas analizy badanych jezior G. pilosa została stwierdzona tylko w 

jeziorze Jełguń - 13 larw, w siedliskach: dno piaszczysto - kamieniste, gruby 

detrytus i liście, napływki najpłytszego litoralu. Gatunek ten wykazywał poziom 

współwystępowania ok. 30% z Limnephilus fuscicornis.  

 Na Pojezierzu Mazurskim larwy spotykane w litoralu kamienistym, na 

niewielkich głębokościach (często brzeg zadrzewiony), między innymi w 

jeziorach: Jeziorak, Wadąg, Mikołajskie, Tałtowisko, Wigry, Ublik, Bełżyńskie, 

zdecydowanie najliczniej na dnie nie zarośniętym, w szuwarach i elodeidach 

(Czachorowski, dane nie publikowane).  Występował także w jeziorze Kierskim 

na Pojezierzu Wielkopolskim (Jakubisiakowa 1933, Rzóska 1935). Imagines 

łowione nad jeziorem Mikołajskim (Kumański 1975) i Śniardwami 

(Botosaneanu 1960). Gatunek obecny w całej Europie, larwy zasiedlają strefę 

rhitralu, potamalu, jeziora i estuaria morskie (Botosaneanu i Malicky 1978). 
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Limnefil, preferuje dno kamieniste najpłytszego litoralu oraz brzeg zadrzewiony 

jezior o niższej trofii.  

Limnephilidae 

Anabolia laevis (Zett.) 

 Gatunek bardzo licznie poławiany w jeziorach rezerwatu „Las 

Warmiński”. Występował na wszystkich wyznaczonych wzdłuż brzegów jezior 

stanowiskach (oprócz st. 12) i praktycznie w każdym z typów siedliskowych. W 

jeziorze Jełguń złowiono 65 larw, w jeziorze Oczko - 27 larw, w jeziorze Galik - 

26 larw. Nad żadnym z jezior nie złowiono imagines. Jest to gatunek pospolicie 

występujący w jeziorach całej Polski. W Europie występuje w Karpatach, 

środkowoeuropejskich i zachodnioeuropejskich równinach. Larwy spotykane w 

rhitralu, potamalu i jeziorach (Botosaneanu i Malicky 1978). Występuje w całej 

Polsce (Tomaszewski 1965). Limnebiont, larwy występują w strefie helofitów, 

na brzegu zadrzewionym (Czachorowski, dane nie publikowane). 

Glyphotaelius pellucidus (Retz.) 

 Gatunek dosyć licznie poławiany w jeziorze Jełguń - 13 larw, imago i 

jeziorze Oczko - 15 larw, 3 imagines. Nie stwierdzono obecności tego gatunku 

w jeziorze Galik. G. pellucidus preferował siedliska o szerokiej skali, unikając 

jedynie turzycowiska oraz dna porośniętego wywłócznikiem, moczarką 

kanadyjską i osoką. 

 Dość liczny w jeziorach lobeliowych Pojezierza Pomorskiego, larwy 

złowiono w strefie szuwarów turzycowych, rzadziej oczeretach. Na Pojezierzu 

Mazurskim złowione w kilku jeziorach: Czarne, Skanda, Narckie, Warchałdzkie, 

Redykajny, Kośno, Mikołajskie, Wigry, Mamry, wśród trzcin i w napływkach 

najpłytszego litoralu. W Dolinie Biebrzy larwy łowione w torfiankach i 

astatycznych zbiornikach śródleśnych. Częsty w drobnych zbiornikach 

śródleśnych Pojezierza Mazurskiego (Czachorowski, dane nie publikowane). 

 Gatunek eurosyberyjski, w Europie nie występuje w Hiszpanii, Islandii, 
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na obszarach tundry. Larwy spotykane w jeziorach, zarosłych odcinkach rzek, w 

górach sporadyczny (Botosaneanu i Malicky 1978). Występuje w północnej i 

środkowej części Polski (Tomaszewski 1965). Limnefil, preferuje drobne 

zbiorniki śródleśne, spotykany w jeziorach śródleśnych i na dnie z opadłymi 

liśćmi. 

 

Limnephilus binotatus Curt. 

 Gatunek obecny w jeziorze Jełguń - gdzie złowiono 7 larw, w jeziorze 

Oczko - 1 larwę. Nie stwierdzono natomiast w żadnym z tych jezior imagines 

tego gatunku. W jeziorze Galik - brak osobników L. binotatus. W badanych 

jeziorach gatunek preferował siedliskach: napływki najpłytszego litoralu i 

turzycowisko oraz dno piaszczysto - kamieniste, gdzie wykazywał ok. 30% 

poziom współwystępowania z Limnephilus nigriceps. Na Pojezierzu Pomorskim 

licznie łowiony w jeziorach lobeliowych, najliczniej w strefie szuwarowej, 

obecny także w izoetidach, szuwarach z Heleocharis i Juncus, sporadycznie na 

dnie piaszczystym, dnie mulistym i torfowym. Na Pojezierzu Mazurskim kilka 

larw złowiono w zanikającym, śródleśnym jeziorku koło Żabiego Rogu, w 

jeziorze Skonał, Wigry, Hańcza, Mamry, najczęściej wśród trzcin lub szuwarów 

(Czachorowski, dane nie publikowane). Gatunek euroazjatycki, nie występuje w 

Europie południowej i Islandii, larwy spotykane w jeziorach i roślinności rzek 

(Botosaneanu i Malicky 1978). Limnefil, preferuje strefę szuwarów. 

Limnephilus decipiens (Kol.) 

 W jeziorach rezerwatu „Las Warmiński” gatunek bardzo rzadki. Złowiono 

tylko imago nad jeziorem Jełguń. Larwy spotykane w jeziorach Niziny 

Szczecińskiej oraz często w jeziorach Pojezierza Mazurskiego. Larwy łowiono 

w helofitach: Glyceria, Typha, Phragmites, czasami szuwarach i na dnie nie 

zarośniętym. Nieliczne larwy łowiono w starorzeczach (w tym jezioro Nieciecz) 

Doliny Narwi (Czachorowski, dane nie publikowane). W Wigrach rzadki, w 
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zatokach gęsto zarosłych (Demal 1923). W jeziorze Kierskim (Pojezierze 

Wielkopolsko-Kujawskie) larwy spotykane bardzo często w oczeretach, 

sporadycznie w Batrachium sp. i Chara sp. (Jakubisiakowa 1933). Gatunek 

eurosyberyjski, w Europie nie występuje w Hiszpanii, Italii i Arktyce. Larwy 

poławiane w strefie rhitralu, potamalu, jeziorach i wodach słonawych 

(Botosaneanu i Malicky 1978). Występuje w całej Polsce (Tomaszewski 1965). 

Limnebiont, preferuje roślinność wynurzoną w strefie szuwarowej i oczeretowej 

oraz dno bogate w gruboziarnisty detrytus (Czachorowski, dane nie 

publikowane). 

Limnephilus flavicornis (Fab.) 

 Gatunek stwierdzono w jeziorze Jełguń - złowiono cztery larwy, w 

jeziorze Oczko - złowiono 7 larw. Nie złowiono w tych jeziorach osobników 

imaginalnych. W jeziorze Galik nie stwierdzono obecności tego gatunku. W 

jeziorach Jełguń i Oczko L. flavicornis preferował siedliska: dno piaszczysto - 

kamieniste, trzcinowisko, kłody i gałęzie, napływki najpłytszego litoralu. 

Wykazywał ok. 30% poziom współwystępowania z Tinodes waeneri. 

 Na Pojezierzu Pomorskim larwy często spotykane w jeziorach 

lobeliowych i jeziorach eutroficznych Niziny Szczecińskiej, w szuwarach, 

oczeretach, napływkach, na gałęziach, dnia piaszczystym, sporadycznie w 

izoetidach i elodeidach. Larwy i imagines często łowione w jeziorach Pojezierza 

Mazurskiego, w jeziorach mezotroficznych, eutroficznych, śródleśnych i 

zanikających, torfowiskowych, najliczniej wśród trzcin i roślinności 

szuwarowej, także na gałęziach i kłodach, czasami wśród osoki w litoralu 

zanikającym. W niektórych jeziorach występował w klasie eudominantów (np. 

w jeziorze Skanda). W Dolinie Biebrzy łowiony w ciekach, torfiankach i 

śródleśnych drobnych zbiornikach, rzadziej w starorzeczach. Na Pojezierzu 

Łęczyńsko - Włodawskim nieliczne larwy spotykane były wśród trzcin 

(Czachorowski, dane nie publikowane). 
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 Gatunek eurosyberyjski, nie występuje w Islandii i Hiszpanii. Podawany z 

Kaukazu, larwy występują we wszystkich typach wód śródlądowych oraz 

wodach słonawych (Botosaneanu i Malicky 1978). Notowany z całej Polski 

(Tomaszewski 1965). Limnefil (lokalnie nawet limnebiont), preferuje strefę 

helofitów oraz dno z grubym detrytusem. 

 

Limnephilus fuscicornis Ramb. 

 Podobnie jak powyższy gatunek został złowiony w jeziorze Jełguń - 10 

larw, 2 imagines i jeziorze Oczko - jedna larwa. Nie stwierdzono jego obecności 

w jeziorze Galik. W badanych jeziorach wykazywał szeroką skalę występowania 

na wyznaczonych siedliskach. Około 30% poziom występowania gatunek ten 

wykazywał z Goera pilosa. 

 Gatunek eurosyberyjski, nie występuje w pd. Europie i Islandii. Larwy 

spotykane w jeziorach i zarośniętych odcinkach rzek (Botosaneanu i Malicky 

1978). Podawane z całej Polski za wyjątkiem gór (Tomaszewski 1965). 

Limnebiont, preferuje płytki litoral zadrzewionych brzegów, larwy występują od 

jesieni do wiosny (Czachorowski, dane nie publikowane). 

Limnephilus ignavus McL. 

 Podczas analizy badanych trzech jezior został stwierdzony jedynie w 

jeziorze Jełguń, gdzie złowiono 5 larw i imago. W jeziorze tym gatunek 

preferował siedliska: trzcinowisko, kłody i gałęzie. Złowiono dwie niepewnie 

oznaczone larwy z jeziora Mikołajskiego, odłowione na gałęziach i kamieniach 

oraz w bagnistym zbiorniku Wielkopolski (Jaskowska 1961). Imagines 

złowiono nad jeziorem Oświn. W Europie północnej występuje lokalnie, w 

potokach, kanałach i jeziorach (Nybom 1960, Spuris 1967, Vlasova 1986, Bagge 

1987 a). Imagines bardzo rzadko łowiony nad Balatonem (Nogradi i Uherkovich 

1994). Występuje w prawie całej Europie, larwy występują w jeziorach, 

strumieniach i roślinności rzek (Botosaneanu i Malicky 1978). Limnefil, 
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(Czachorowski, dane nie publikowane). 

Limnephilus marmoratus Curt. 

 Gatunek złowiony w jeziorze Jełguń - jedna larwa i w jeziorze Galik - 5 

larw. W żadnym z badanych jezior nie złowiono imagines. L. marmoratus 

preferował siedliska: dno piaszczysto - kamieniste, kłody i gałęzie, napływki 

najpłytszego litoralu. 

 Gatunek uważany za acidotolerancyjny (Leuven et al. 1987). Gatunek 

europejski, nie występuje w pd. - wsch. Europie, Arktyce i Islandii. Larwy 

spotykane w jeziorach w strefie rhitralu, zarosłych odcinkach rzek oraz wodach 

słonawych (Botosaneanu i Malicky 1978). W Polsce pospolity na niżu 

(Tomaszewski 1965). Limnebiont, acidotolerancyjny, zasiedla strefę helofitów i 

brzegi zadrzewione (Czachorowski, dane nie publikowane).. 

Limnephilus nigriceps (Zett.) 

 Gatunek złowiony w jeziorach: Jełguń - trzy larwy i jezioro Oczko - 

cztery larwy. W żadnym z jezior rezerwatu nie odłowiono osobników 

imaginalnych. Gatunek w badanych jeziorach preferował siedliska: dno 

piaszczysto - kamieniste, kłody i gałęzie, napływki najpłytszego litoralu. 

Wysoki poziom współwystępowania (ok. 30%) wykazywał z L. binotatus 

tworząc odrębne ugrupowanie. 

 Larwy były łowione w wielu jeziorach lobeliowych, najliczniej w 

szuwarach, w izoetidach, sporadycznie w nimfeidach i oczeretach (w 

zgrupowaniu z L. binotatus, L. borealis, Anabolia laevis i Triaenodes bicolor). 

Na Pojezierzu Mazurskim dwie larwy złowione w jeziorku torfowiskowym koło 

Jonkowa. Licznie łowione w zanikającym jeziorku koło Żabiego Rogu. Rzadko i 

nielicznie spotykane w innych jeziorach, głównie w trzcinach i napływkach. 

Wydaje się preferować jeziora śródleśne lub brzegi zadrzewione. Obecność 

potwierdzona w torfiankach koło jeziora Kierskiego na Pojezierzu Wielkopolsko 

- Kujawskim (Jakubisiakowa 1933). Złowione także w kilku starorzeczach 
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Narwi. Gatunek holarktyczny, nie występuje w pd. Europie. Larwy spotykane w 

jeziorach i zarosłych odcinkach rzek (Botosaneanu i Malicky 1978). W Polsce 

podawany z całego kraju (Tomaszewski 1965). Limnebiont, preferuje strefę 

helofitów i zadrzewione brzegi (Czachorowski, dane nie publikowane). 

 

 

Limnephilus politus McL. 

 Gatunek został stwierdzony we wszystkich badanych jeziorach rezerwatu 

„Las Warmiński”. W jeziorze Jełguń złowiono 6 larw, w jeziorze Oczko jedną 

larwę, w jeziorze Galik 10 larw. W żadnym z trzech jezior nie zostały odłowione 

imagines tego gatunku. L. politus preferował siedliska: dno piaszczysto - 

kamieniste i napływki najpłytszego litoralu. Gatunek eurosyberyjski, nie 

występuje w pd. części Europy i Islandii, larwy spotykane w jeziorach, 

zarośniętych częściach rzek, w strefie rhitralu oraz wodach słonawych 

(Botosaneanu i Malicky 1978). Podawane głównie z nizinnej części Polski 

(Tomaszewski 1965). Limnebiont, preferuje małe zbiorniki śródleśne, 

lobeliowe, larwy w strefie helofitów oraz elodeidów (Czachorowski, dane nie 

publikowane). 

Limnephilus rhombicus (L.) 

 Gatunek pospolity i liczny w badanych jeziorach rezerwatu, szczególnie 

obficie odławiany z jeziora Galik - 69 larw. W jeziorze Jełguń złowiono 9 larw i  

imago, w jeziorze Oczko - 9 larw. Gatunek preferował różnorodne siedliska z 

wyjątkiem siedlisk z obecnością moczarki kanadyjskiej, wywłócznika i turzycy. 

 Na Pojezierzu Pomorskim pojedyncze larwy łowione w jeziorach 

lobeliowych, na dnie piaszczystym, a także w kilku jeziorach Niziny 

Szczecińskiej. Na Pojezierzu Mazurskim stosunkowo liczne w jeziorze 

Redykajny (litoral zanikający) oraz jez. Skanda, larwy obecne w gliniankach, 

zbiornikach torfowiskowych, jeziorkach zanikających oraz jeziorach 
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eutroficznych, głównie wśród trzcin, czasami mannie, napływkach, wśród osoki 

(litoral bagienny i zanikający), sporadycznie w Dolinie Biebrzy i Narwi larwy 

łowiono w starorzeczach, licznie w stawach dolinnych i eutroficznych 

Karkonoszy. Na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim larwy w niewielkiej 

liczbie złowiono wśród trzcin (Czachorowski, dane nie publikowane). 

Wykazywana obecność w jeziorach Wielkopolski (Jaskowska 1961) a imagines 

nad jez. Duszatyńskim w Bieszczadach (Riedel 1966). Gatunek holarktyczny, 

nie występuje w Islandii. Larwy spotykane we wszystkich typach wód 

śródlądowych i wodach słonawych (Botosaneanu i Malicky 1978). Pospolity w 

całej Polsce (Tomaszewski 1965). Limnefil, preferuje litoral bagienny i 

zanikający, występuje w strefie helofitów. 

Limnephilus stigma Curt. 

 Gatunek ten został złowiony we wszystkich badanych jeziorach rezerwatu 

„Las Warmiński”. W jeziorze Jełguń złowiono dwie larwy, w jez. Oczko jedną 

larwę, w jez. Galik 6 larw, natomiast w żadnym z jezior nie odłowiono 

imagines. L. stigma w jeziorach preferował siedliska: dno piaszczysto - 

kamieniste, turzycowisko, napływki najpłytszego litoralu.  Larwy występują we 

wszystkich typach wód śródlądowych oraz w estuariach (Botosaneanu i Malicky 

1978). W Polsce występuje głównie na nizinach (Tomaszewski 1965). 

Limneksen typowy dla turzycowych zbiorników okresowych i astatycznych. 

Potamophylax cingulatus (Steph.) 

 Dwie larwy złowiono w jez. Oczko. Gatunek tek jest typowy dla 

strumieni i jego obecność w jeziorze należy uznać za przypadkową, larwy 

zostały zapewne zniesione przez prąd z wpadającego do jez. Oczko strumienia. 

 Halesus digitatus (Schr.) 

 Gatunek dosyć licznie złowiony w jeziorze Jełguń - 11 larw, w jeziorze 

Oczko - 6 larw, natomiast jego obecność nie została stwierdzona w jeziorze 

Galik. H. digitatus preferował praktycznie wszystkie siedliska wyznaczone w 
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badanych jeziorach, wykazując wysoki poziom współwystępowania z Anabolia 

laevis. 

 Larwy często i licznie łowione w jeziorach lobeliowych Poj. 

Pomorskiego, sporadycznie w jez. Żarnowieckim, w zgrupowaniu obok 

Limnephilus flavicornis i Anabolia laevis, w wielu siedliskach, najliczniej w 

szuwarach turzycowych, dnie piaszczystym i kamienistym, ponadto w 

oczeretach, napływkach, na gałęziach i w izoetidach, preferował płytsze 

głębokości. Na Pojezierzu Mazurskim spotykano larwy w wielu jeziorach, 

najczęściej śródleśnych, zdecydowanie najliczniej na dnie nie zarośniętym, 

sporadycznie w szuwarach i elodeidach. Imagines złowiono nad jez. 

Mikołajskim (Kumański 1975). Obecność wykazywana w stawach tatrzańskich 

(Riedel 1962). Gatunek euroazjatycki, zasiedlający całą Europę, larwy 

spotykane w strumieniach, rzekach i jeziorach (Botosaneanu i Malicky 1978). 

Limnefil, preferuje brzeg zadrzewiony i dno nie zarośnięte (Czachorowski, dane 

nie publikowane). 

Molannidae 

Molanna angustata Curt. 

 Spośród badanych jezior gatunek odławiany najliczniej w jeziorze Jełguń 

- 21 larw, 20 imagines, choć został również stwierdzony w jez. Oczko - jedna 

larwa, trzy imagines i jez. Galik - dwie larwy. Gatunek wykazujący szerokie 

preferencje siedliskowe, tworząc zgrupowania z Athripsodes cinereus i 

Mystacides azurea o 33% poziomie współwystępowania. 

 Gatunek nie występuje w pd. Europie (obszar śródziemnomorski, 

Bałkany) oraz w Islandii. Poza Europą podawany z Syberii, larwy występują w 

jeziorach, roślinności rzek i estuariach (Botosaneanu i Malicky 1978). W Polsce 

występuje na niżu (Tomaszewski 1965). Limnebiont, tyrfoksen, pospolity we 

wszystkich jeziorach Polski (Czachorowski, dane nie publikowane). 

Leptoceridae 
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Triaenodes bicolor (Curt.) 

 W badanych jeziorach z terenu rezerwatu stwierdzony został jedynie w 

jeziorze Galik - dwie larwy, w siedlisku: dno piaszczysto - kamieniste, tworząc 

silne zgrupowanie z Leptocerus tineiformis o poziomie współwystępowania ok. 

100%. 

 Gatunek występuje w całej Europie, za wyjątkiem Hiszpanii, Islandii, pd. 

Bałkanów, Arktyki, larwy spotykane w jeziorach, roślinności rzek, wodach 

słonawych, głównie na nizinach (Botosaneanu i Malicky 1978). Limnebiont, 

występuje głównie w strefie helofitów, czasami w strefie elodeidów w pobliżu 

brzegów, licznie w małych jeziorach (Czachorowski, dane nie publikowane). 

Mystacides azurea (L.) 

 W czasie analizy trzech jezior z terenu rezerwatu „Las Warmiński” został 

stwierdzony jedynie w jez. Jełguń - 10 larw, imago, gdzie preferował siedliska: 

dno piaszczysto - kamieniste, turzycowisko, napływki najpłytszego litoralu, 

tworząc ok. 30% poziom współwystępowania z Molanna angustata. 

 Na Pojezierzu Pomorskim występuje w większości badanych jezior 

lobeliowych, preferując strefę elodeidów i izoetidów. Larwy złowione także w 

jez. Dołgie Wielkie. Na Poj. Mazurskim larwy złowiono w niewielu jeziorach, 

głównie w jeziorach śródleśnych, w strefie helofitów oraz elodeidów 

(Czachorowski, dane nie publikowane). Imagines łowione nad starorzeczami w 

Górach Świętokrzyskich (Riedel i Majecki 1989). W Tatrach larwy łowiono w 

jeziorach znajdujących się w strefie lasu (Chvojka 1992). M. azurea występuje 

w całej Europie za wyjątkiem Islandii, ponadto w Japonii i na Kaukazie, larwy 

spotykane w jeziorach, rzekach, estuariach, w górach sporadycznie 

(Botosaneanu i Malicky 1978). W Polsce podawany z całego kraju 

(Tomaszewski 1965). Limnebiont związany z elodeidami i dnem nie 

zarośniętym, raczej preferuje jeziora śródleśne (Czachorowski, dane nie 

publikowane). 
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Mystacides longicornis (L.) 

 Gatunek ten nie został stwierdzony jedynie w jez. Galik spośród trzech 

badanych jezior rezerwatu „Las Warmiński”. W jez. Jełguń - 29 larw, cztery 

imagines, w jez. Oczko - 7 larw. W obu jeziorach gatunek preferował szeroką 

skalę siedliskową. Jest to gatunek pospolicie i licznie występujący w jeziorach 

całej Polski. Larwy zasiedlają jeziora, strefę oczeretową rzek oraz wody słonawe 

(Botosaneanu i Malicky 1978). W Polsce głównie na niżu (Tomaszewski 1965). 

Limnebiont, preferuje strefę elodeidową. Wydaje się, że jest to jeden z 

najbardziej typowych i charakterystycznych gatunków Trichoptera jezior. 

Mystacides nigra (L.) 

 W jez. Jełguń i Oczko zostały odłowione jedynie imagines: w jez. Jełguń - 

24, w Oczku - cztery, natomiast w żadnym z trzech badanych jezior nie 

stwierdzono obecności larw tego gatunku. Jest to gatunek palearktyczny, 

występuje w całej Europie (bez Islandii), larwy występują w jeziorach i strefach 

roślinności rzek, głównie na terenach nizinnych (Botosaneanu i  Malicky 1978). 

Athripsodes atterimus (Steph.) 

 Podczas analizy Trichoptera jezior z terenu rezerwatu gatunek ten został 

stwierdzony jedynie w jeziorze Jełguń, gdzie zostały złowione dwie larwy i 10 

imagines, w siedlisku: kłody i gałęzie. 

 Na Pojezierzu Pomorskim larwy złowione w jez. Dołgie Wielkie, 

Żarnowieckim i kilku jeziorach lobeliowych (Czachorowski, dane nie 

publikowane), imagines nad jeziorami okolic Kartuz (Riedel 1972). Często i 

licznie spotykane w jeziorach Pojezierza Mazurskiego. Larwy obecne w wielu 

siedliskach, najliczniej w Magnocharacetum, Parvocharacetum, Ceratophyllum, 

Myriophyllum, Stratiotes aloides, rdestnicach. Licznie spotykano larwy także w 

roślinności helofitowej i na dnie nie zarośniętym. Wyraźnie unika zbiorników o 

charakterze torfowiskowym. Larwy złowione zostały także w jeziorach Poj. 

Wielkopolskiego (Jakubisiakowa 1933, Jaskowska 1961), Poj. Łęczyńsko - 
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Włodawskiego oraz w stawach dolinnych w Karkonoszach i jeziorach strefy 

lasu w Tatrach (Chvojka 1992), masowo łowione w starorzeczach Doliny Narwi 

i Biebrzy. Gatunek euroazjatycki, nie występuje w Islandii, larwy spotykane w 

jeziorach, roślinności rzek i estuariach (Botosaneanu i Malicky 1978). W Polsce 

głównie na nizinach (Tomaszewski 1965). Limnebiont, występuje w strefie 

elodeidów i helofitów. 

Athripsodes cinereus (Curt.) 

 W jeziorach rezerwatu „Las Warmiński został stwierdzony w jez. Jełguń - 

15 larw jez. Oczko - dwie larwy, nie złowiono natomiast imagines. W jez. Galik 

gatunek ten nie został zaobserwowany. W jez. Oczko i Jełguń gatunek ten 

preferował siedliska: dno piaszczysto - kamieniste, trzcinowisko, gruby detrytus 

i liście, napływki najpłytszego litoralu, tworząc ugrupowanie o poziomie 

współwystępowania ok. 30% z Mystacides azurea i Molanna angustata. 

 Na Poj. Mazurskim gatunek ten występował w większości badanych 

jezior, w niektórych masowo (np. mezotroficznym jez. Narckim). Larwy 

najliczniej łowiono w ramienicach, rogatku, wywłóczniku, zbiorowisku 

Potamogeton filiformis i P. gramineus, trzcinowisku oraz na dnie piaszczystym. 

Wyraźnie unika zbiorników z torfowiskowymi brzegami. Stosunkowo często 

spotykany w litoralu piaszczystych jezior Pojezierza Łęczyńsko - 

Włodawskiego, w strefie elodeidów oraz trzcin (Czachorowski, dane nie 

publikowane).  Gatunek obecny także w jez. Kierskim na dnie kamienistym, 

często na dnie żwirowo piaszczystym, mało licznie w oczeretach (Jakubisiakowa 

1933). A. cinereus jest gatunkiem euroazjatyckim, nie występuje w Islandii, 

larwy zasiedlają strefę potamalu, jeziora, wody słonawe (Botosaneanu i Malicky 

1978). W Polsce występuje głównie na nizinach i wyżynach (Tomaszewski 

1965). Limnebiont, związany z dnem piaszczystym i jeziorami niższej trofii. 

Leptocerus tineiformis Curt. 

 Gatunek złowiony w jez. Jełguń - imago i w jez. Galik - 10 larw, nie 
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został natomiast stwierdzony w jez. Oczko. Preferował siedlisko dna piaszczysto 

- kamienistego tworząc silne ugrupowanie z Triaenodes bicolor o poziomie 

współwystępowania ok. 100%. L. tineiformis występuje w prawie całej Europie 

(wyj. Hiszpania i Islandia). Larwy poławiane w jeziorach, zarośniętych 

odcinkach rzek, w górach sporadycznie (Botosaneanu i Malicky 1978). W 

Polsce głównie na nizinach (Tomaszewski 1965). Limnebiont, preferuje strefę 

elodeidów i jeziora mezotroficzne (Czachorowski, dane nie publikowane). 

Oecetis testacea (Curt.) 

 Gatunek stwierdzony jedynie w jeziorze Jełguń, gdzie zostały złowione 

dwie larwy, w pozostałych dwóch badanych jeziorach nie zaobserwowano 

występowania tego gatunku. 

 Na Poj. Pomorskim kilka larw złowiono w dwóch jeziorach lobeliowych: 

Cechyńskie Małe i Cechyńskie Wielkie, na dnie mulistym, dnie piaszczystym i 

izoetidach (Czachorowski 1994 a). Limnebiont, wydaje się, że preferuje jezioro 

lobeliowe lub o niższej trofii. 

 

4.2. Ogólna charakterystyka Trichoptera jezior rezerwatu „Las Warmiński” 

Ogółem zebrano 560 larw i 145 imagines należących do 45 taksonów w 

badanych jeziorach, co stanowi 17,1% fauny Trichoptera Polski. Najwięcej 

gatunków (15) należało do rodziny Limnephilidae. W mniejszej liczbie 

gatunków reprezentowane były rodziny Leptoceridae (9), Hydroptilidae (3), 

Polycentropodidae (3), Psychomyidae (3). 

W zebranym materiale stwierdzono występowanie wszystkich klas 

dominacji. Zdecydowanie najwięcej gatunków należało do recendentów. 

Pozostałe klasy dominacji miały mniejszą liczbę gatunków. Największą 

liczebnością charakteryzowali się eudominanci (40% materiału), subdominanci 

(22,5% materiału), recedenci (14,3% materiału), dominanci (13,2% materiału). 

O zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej zadecydowały gatunki z klasy 
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recendentów, gdyż stanowiły 44% wszystkich gatunków, zaś o liczebności 

chruścików zadecydowali eudominanci i subdominanci - łącznie 62,5% 

osobników w zebranym materiale. (rys. 3). 

 Największą liczebnością odznaczyły się rodziny: Limnephilidae (39,1% 

materiału), Leptoceridae (17,2% materiału), Molannidae (6,5% materiału), 

Polycentropodidae (10,8% materiału). Można więc wnioskować, że zarówno o 

zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej, jak też liczebności i strukturze 

ilościowej decydowały rodziny: Limnephilidae, Leptoceridae, 

Polycentropodidae. 

 Najliczniejszymi wśród imagines jeziora Jełguń okazały się: Lype 

phaeopa (12,5% materiału), Cyrnus trimaculatus (23,6% materiału), Molanna 

angustata (15,7%), Athripsodes atterimus (7,8%). Mniej licznie złowiono: 

Ecnomus tenellus (2,3%), Mystacides longicornis (3,1). Wśród larw 

eudominantami były: Anabolia laevis (21,1%), Limnephilus sp. (11%) - (tab. I). 

 W oznaczonym materiale dla jeziora Oczko wśród imagines 

najliczniejszymi okazały się: Glyphotaelius pellucidus (30%), Molanna 

angustata (30%), Mystacides nigra (40%). Wśród larw w klasie eudominantów 

były: Anabolia laevis (25%), Glyphotaelius pellucidus (13,8%), Limnephilus sp. 

(12%) (tab. I). 

 Nad jeziorem Galik nie złowiono imagines. Wśród larw eudominantami 

były: Anabolia laevis (18%), Limnephilus rhombicus (48,5%), subdominantami 

- Limnephilus marmoratus (3,49%), Limnephilus stigma (4,19%). 

 Największą frekwencję na stanowiskach (tab. IV) charakteryzowały się 

następujące gatunki: 
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1. w jeziorze Jełguń - Anabolia laevis (100%), Mystacides longiconis (80%), 

Oxyethira flavicornis (60%), Cyrnus flavidus (60%), 

Goera pilosa (60%), Glyphotaelius pellucidus (60%), 

Halesus digitatus (60%), Molanna angustata (60%), 

Mystacides azurea (60%), Athripsodes cinereus (60%); 

2. w jeziorze Oczko - Anabolia laevis (100%), Limnephilus flavicornis (100%), 

Halesus digitatus (100%), Cyrnus flavidus (75%); 

3. w jeziorze Galik - Limnephilus rhombicus (100%), Anabolia laevis (67%), 

Limnephilus marmoratus (67%) 

 

 

4.3. Analiza podobieństwa między jeziorami 

 Zaobserwowano bardzo wyraźne podobieństwa faunistyczne pomiędzy 

jeziorami, zarówno pod względem jakościowym,  jak i ilościowym (rys. 4 a i b). 

Jezioro Galik miało faunę chruścików najbardziej swoistą. Różnice w 

podobieństwach faunistycznych prawdopodobnie związane były z charakterem 

siedlisk i typem jezior, w których występowały chruściki. Charakterystycznymi 

siedliskami dla jezior Jełguń i Oczko były: 

• dno kamienisto - piaszczyste; 

• dno muliste z małą ilością roślinności; 

• turzycowisko; 

• trzcinowisko. 

Dla jeziora Galik natomiast charakterystycznymi siedliskami okazały się: 

• siedliska z obecnością osoki; 

• siedliska z dużą ilością gałęzi i liści. 

 Gatunkami Trichoptera występującymi w jeziorach Jełguń i Oczko, 

charakteryzującymi się największą liczebnością były: Anabolia laevis (100%), 

Halesus digitatus (100%), Cyrnus flavidus (60%) - (tab. I i II). W jeziorze Galik 
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najliczniejszymi gatunkami okazały się: Limnephilus rhombicus (100%), 

Limnephilus marmoratus (67%), Anabolia laevis (67%) (tab. III). 

 Gatunkami wspólnymi dla jezior Jełguń i Oczko były: Anabolia laevis, 

Cyrnus flavidus, Halesus digitatus, Limnephilus sp. Jeziora te jednak posiadały 

gatunki Trichoptera specyficzne tylko dla nich. Gatunkami złowionymi 

wyłącznie w jez. Jełguń były: Agraylea multipunctata, Orthotrichia costalis, 

Oxyethira flavicornis, Ecnomus tenellus, Cyrnus trimaculatus, Tinodes waeneri, 

Phryganea bipunctata, Phryganea sp., Athripsodes atterimus, Oecetis testacea, 

Mystacides azurea, Limnephilus ignavus. Gatunkiem specyficznym dla jeziora 

Oczko był: Potamophylax cingulatus. Jest to jednak gatunek występujący w 

strumieniach i jego obecność w jeziorze jest zapewne przypadkowa. Larwy 

mogły być zniesione z prądem strumienia do jeziora.Dla jeziora Galik 

wyłącznym gatunkiem był natomiast Triaenodes bicolor. 

 Jezioro Jełguń było najbogatsze pod względem ilości i jakości (36 

taksonów, 335 osobników) występującej w nim fauny Trichoptera. Jezioro 

Oczko charakteryzowało się w porównaniu z Jełguniem i Galikiem małą liczbą 

osobników - 118, natomiast jez. Galik posiadało najmniejszą liczbę taksonów - 

11. 

 

4.4. Analiza współwystępowania gatunków 

Analizę współwystępowania gatunków Trichoptera wyliczono wg. 

formuły Jaccarda. Wyniki przedstawiono w postaci dendrytu wrocławskiego        

(rys. 5). Z analizy dendrytu wynika, że niektóre zgrupowania wyraźniej się 

wyodrębniały, na przykład zgrupowania  związane z takimi typami siedlisk jak: 

kłody i gałęzie, dno piaszczysto-kamieniste. Wyraźniej wyodrębniającymi się 

zgrupowaniami były też te, których gatunki preferują siedliska takie jak: 

trzcinowiska, turzycowiska. Pozostałe wykazywały niski poziom 

współwystępowań. 

 

32 



 Na podstawie analizy dendrytu wyróżniono kilka zgrupowań Trichoptera. 

Zgrupowania o największym (ok. 100% - 50%) poziomie współwystępowań to: 

U1 - zgrupowanie to tworzą dwa gatunki związane z siedliskiem: kłody i 

gałęzie - Athripsodes atterimus i Phryganea sp.; 

U2 -  w skład tego zgrupowania wchodzi pięć gatunków: Cyrnus crenatitornis i 

Triaenodes bicolor i Phryganea bipunctata (80%), Orthotrichia costalis i 

Leptocerus tineiformis (50%). Największe współwystępowanie zachodzi 

między Triaenodes bicolor a Leptocerus tineiformis (100%). 

Zgrupowanie to tworzą gatunki związane z siedliskami: dno piaszczysto - 

kamieniste. 

 

 Zgrupowania o poziomie współwystępowania powyżej 30%: 

U3 - zgrupowanie to tworzą trzy gatunki preferujące siedlisko: dno 

piaszczysto - kamieniste: Athripsodes cinereus, Mystacides azurea, 

Molanna angustata (33%); 

U4 - w skład tego zgrupowania wchodzą dwa gatunki: Oxyethira flavicornis, 

Tinodes waeneri (33%) związane z siedliskami dna piaszczysto - 

kamienistego; 

U5 - zgrupowanie to tworzą dwa gatunki zadrzewionego litoralu, związane z 

siedliskiem: dno piaszczysto - kamieniste: Limnephilus nigriceps, 

Limnephilus binotatus (32%); 

U6 - w skład tego zgrupowania wchodzą dwa gatunki: Limnephilus 

fuscicornis, Goera pilosa (30%) preferujące dno piaszczysto - 

kamieniste. 

 

 Zgrupowanie o poziomie współwystępowania gatunków ok. 20%: 
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U7 -  zgrupowanie to tworzą dwa gatunki: Anabolia laevis, Halesus digitatus 

(20%), występujące w takich typach siedlisk jak: trzcinowiska, 

turzycowiska, kłody i gałęzie. 

 

 Limnephilus decipiens wykazał zerowe współwystępowanie z pozostałymi 

gatunkami. 

 Analiza struktury dominacji w siedliskach pozwoliła wyróżnić 

zgrupowania gatunków, które je preferują: 

1. Dno piaszczysto-kamieniste - Limnephilus rhombicus (18,9%), Anabolia 

laevis (17,8%).  

 Siedlisko to odznaczało się obecnością dużej liczby gatunków z klasy 

recedentów. Ogółem w tym siedlisku zebrano 207 osobników (36,9% 

materiału) należących do 22 taksonów (tab. V). 

2. Dno muliste - Anabolia laevis (60%). W siedlisku tym ogółem zebrano 5 

osobników należących do 3 taksonów (tab. V). 

3. Trzcinowisko - to siedlisko preferują gatunki: Limnephilus sp. (36%); 

Anabolia laevis (12,5%); Glyphotaelius pellucidus (12,5%). Siedlisko to 

odznaczyło się dużą liczbą gatunków należących do klasy subdominantów. W 

siedlisku ogółem zebrano 63 osobniki (11,25% materiału należących do 16 

taksonów (tab. V); 

4. Kłody i gałęzie - preferowane przez: Limnephilus sp. (12,5%), Anabolia 

laevis. Dla siedliska tego charakterystyczna była duża liczba subdominantów. 

Ogółem zebrano tu 78 osobników (13,9% materiału) należących do 19 

taksonów (tab. V); 

5. Napływki najpłytszego litoralu - Limnephilus rhombicus (13,7%); 

Limnephilus (9,1%); Mystacides longicornis (12,2%); Anabolia laevis 

(20,5%); Glyphotaelius pellucidus (12,2%). Siedlisko to charakteryzowało się 

występowaniem gatunków należących do eudominantów z rodziny 
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Limnephilidae oraz dużą liczbą recedentów i subdominantów. Ogółem z tego 

siedliska zebrano 131 osobników (23,3% materiału) należących do 22 

taksonów (tab. V); 

6. dno z obecnością mchu - Mystacides longicornis 

 W siedlisku tym zebrano tylko jeden gatunek reprezentowany przez 

pojedynczego osobnika (0,17% mat.) (tab. V); 

7. dno z obecnością wywłócznika - preferowane przez gatunki: Oxyethira 

flavicornis (30,5%); Cyrnus crenatitornis (17,3%); Orthotrichia costalis 

(17,3%); 

  Dla tego siedliska charakterystyczna była duża liczba eudominantów z 

rodziny Polycentropodidae i Hydroptilidae. Ogółem zebrano w tym siedlisku 

23 osobniki (4,1% materiału) należących do 5 taksonów (tab. V); 

8. dno z obecnością moczarki kanadyjskiej - Anabolia laevis (87,5%); Molanna 

angustata (12,5%); 

  Siedlisko to charakteryzowało się obecnością gatunków należących do 

klasy eudominantów z rodziny Limnephilidae i Molannidae. Ogółem zebrano 

tu 8 osobników (1,4% materiału) należących do 2 taksonów (tab. V); 

9. dno z obecnością osoki - siedlisko preferowane przez gatunki: Cyrnus 

crenatitornis (66,6%); Glyphotaelius pellucidus (33,3%); 

  Dla siedliska charakterystyczne były gatunki z rodziny Polycentropodidae 

należące do klasy eudominantów. Ogółem w siedlisku zebrano 6 osobników 

(1,07% materiału) należących do 2 taksonów (tab. V); 

10. turzycowisko - Anabolia laevis (40%). Ogółem w tym siedlisku zebrano 10 

osobników (1,7% materiału) należących do 7 taksonów (tab. V); 

11. gruby detrytus, liście - preferowane przez: Athripsodes cinereus (29%); 

Molanna angustata (25%). W siedlisku tym brak gatunków Trichoptera 

należących do klasy subdominantów. Ogółem zebrano w tym siedlisku 27 

osobników (4,8% materiału) należących do 8 taksonów (tab. V). 
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 Zaobserwowano, że wysokie współwystępowania gatunków związane 

były z małą ich liczebnością. Wskazuje to na istotny czynnik przypadkowości, 

jak też na wąskie preferencje siedliskowe niektórych gatunków. 

 Analizowano występowanie Trichoptera w cyklu rocznym. Zauważono, 

że największą liczebnością charakteryzowała się fauna Trichoptera w 

miesiącach letnich (lipiec) w porównaniu z miesiącami wiosennymi i jesiennymi 

(maj, listopad). Zmiany liczby gatunków w cyklu rocznym wykazują przebieg 

podobny do zmian liczebności osobników (rys. 2). 

 

4.5. Analiza podobieństwa między stanowiskami 

Analizowano podobieństwo faunistyczne między stanowiskami z 

wykorzystaniem formuły jakościowej Jaccarda. Wyniki wyliczeń zostały 

przedstawione w postaci dendrytu wrocławskiego (rys. 6). Na poziomie 

współwystępowania powyżej 30% wyodrębniono 3 główne bloki stanowisk. 

BLOK 1 - tworzyły stanowiska 1, 2, 3. Na tych trzech stanowiskach dobrze 

wykształcone siedliska: kłody i gałęzie, dno piaszczysto - kamieniste, 

trzcinowisko, wszystkie stanowiska zlokalizowane były wzdłuż linii brzegowej 

jeziora Oczko . 

BLOK 2 - tworzyły stanowiska 5, 6 i 8, na których możemy wyróżnić wspólne 

typy siedlisk: kłody i gałęzie, napływki najpłytszego litoralu, dno z obecnością 

wywłócznika. Stanowiska zlokalizowane w jeziora Jełguń. 

BLOK 3- stanowiska 10 i 11 (jez. Galik) posiadające wspólne typy siedlisk: dno 

piaszczysto - kamieniste, dno z obecnością osoki. Dla bloków 1 i 2 

stanowiskami wspólnymi są 4, 7 i 9 z najwyższym poziomem podobieństwa - 

38%. 

 Wszystkie wyróżnione bloki stanowisk grupowały się zgodnie z 

jeziorami, co wskazuje na silniejsze związanie fauny chruścików z typem 

jeziora. Analiza dendrytu wrocławskiego wskazuje ponadto, że najwyższy 
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poziom podobieństwa występuje między stanowiskami, na których występują 

siedliska o dnie mulistym, pokrytym gałęziami i kłodami i słabnie w stosunku 

do stanowisk, na których możemy wyróżnić siedliska: dno piaszczysto - 

kamienista, turzycowisko, trzcinowisko. Największą różnorodnością pod 

względem ilości i jakości gatunków Trichoptera odznaczyły się stanowiska 5, 6, 

7, 8 i 9. Najmniej gatunków występowało natomiast na stanowiskach 2 i 11 (8 i 

4 gatunki) (tab. IV). 

 Gatunkiem występującym na wszystkich stanowiskach, w różnych jedynie 

ilościach była Anabolia laevis. Gatunkiem szeroko rozpowszechnionym w skali 

stanowisk był też Halesus digitatus, lecz w mniejszych liczebnościach niż A. 

laevis (tab. IV). 

 

 

4.6. Analiza podobieństwa między siedliskami 

 W dendrycie podobieństw faunistycznych między siedliskami (rys. 7) 

wyodrębniły się trzy grupy siedlisk (trzy bloki): 

BLOK 1 -  tworzyły siedliska: dno  piaszczysto - kamieniste, trzcinowisko, 

kłody i gałęzie, napływki najpłytszego litoralu. Największym poziomem 

podobieństw wśród nich odznaczały się siedliska: dno piaszczysto - kamieniste i 

napływki najpłytszego litoralu (69%) oraz dno piaszczysto - kamieniste i 

trzcinowisko (58%). Dużym poziomem podobieństwa względem tego bloku 

wykazywały również siedliska: turzycowisko i gruby detrytus, liście (ok. 30%). 

BLOK 2 - tworzyły go siedliska: dno muliste i dno z obecnością mchu (33%). 

BLOK 3 - w jego skład wchodziły siedliska: dno z obecnością wywłócznika i 

dno z obecnością osoki (40%). Siedlisko: dno z obecnością moczarki 

kanadyjskiej wykazywało największy poziom podobieństwa względem siedlisk: 

dno muliste i gruby detrytus, liście (25%). 

 Pod względem liczebności osobników i różnorodności gatunków 
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najbogatsze były siedliska: dno piaszczysto-kamienista i napływki najpłytszego 

litoralu. Wykazywały one duży poziom podobieństwa jeśli chodzi o 

zróżnicowanie gatunkowe. Najliczniejszymi gatunkami tych siedlisk były: 

Anabolia laevis, Limnephilus rhombicus, Limnephilus sp., Glyphotaelius 

pellucidus (tab. V). 

 Podobieństwem pod względem liczby i jakości gatunków i osobników 

Trichoptera, odznaczyły się siedliska: trzcinowisko i kłody i gałęzie, gdzie 

masowo występowały takie gatunki jak Limnephilus sp. i Anabolia laevis. 

(tab.V). 

 Siedliska: dno z obecnością wywłócznika i dno z obecnością osoki, 

łączyła mała ilość gatunków i osobników oraz obecność Cyrnus crenatitornis. 

Inne gatunki nie były gatunkami wspólnymi dla tych siedlisk, lecz 

charakteryzowały odrębnie każde z nich. (tab. V). 

 Dla siedliska: dno z obecnością wywłócznika, była charakterystyczna 

obecność Oxyethira flavicornis i Orthotrichia costalis - gatunków, które albo 

nie występowały w innych siedliskach, lub też obecne były w nich w 

niewielkich ilościach. 

 Dla siedliska: gruby detrytus i liście gatunkiem charakterystycznym był 

Athripsodes cinereus, który nie występował w innych siedliskach. 

 Najuboższym siedliskiem pod względem ilości i jakości gatunków i 

osobników było siedlisko: dno z obecnością mchu, gdzie występował tylko 

pojedynczy osobnik Mystacides longicornis. 

 

 

5. DYSKUSJA 

 

 Bogate piśmiennictwo pozwala na porównanie fauny chruścików 

badanych jezior z innymi jeziorami Polski. 
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 W jeziorze Oczko stwierdzono obecność 19 gatunków, w jeziorze Galik - 

11 taksonów, natomiast w jeziorze Jełguń 36 gatunków chruścików, co w 

porównaniu do innych jezior stanowi liczbę stosunkowo dużą. W jeziorze 

Wigierskim Demel (1923) stwierdził 26 gatunków, Jakubisiakowa (1933) w 

jeziorze Kierskim oznaczyła 34 gatunki. W jeziorze Wulpińskim stwierdzono 

obecność 16 gatunków Trichoptera, a w jeziorze Szeląg Wielki 14 gatunków 

(Czachorowski, dane nie publikowane). Czachorowski (1995 b) w jeziorze 

Narckim oznaczył 44 taksony, Warchałdzkim - 38 taksonów, a w jeziorze 

Brajnickim - 32 gatunki. W jeziorze Tałtowisko stwierdzono obecność 37 

gatunków Trichoptera (Czachorowski, Szczepańska, 1991), w jeziorze Skanda - 

36 taksonów (Grochowska-Kamińska 1989). Natomiast w jeziorach lobeliowych 

Pojezierza Pomorskiego (jez. Głęboczko, jez. Cechyńskie Małe, jez. Łąkie) 

Czachorowski (1994 a) stwierdził obecność 48 gatunków chruścików. 

 Wyraźne różnice pomiędzy badanymi jeziorami dostrzec można w 

strukturze ilościowej zebranego materiału i dominacji w zbiorniku. W każdym 

jeziorze eudominantami były inne taksony. Fakt ten podkreśla indywidualny i 

niepowtarzalny charakter każdego jeziora oraz typu troficznego jezior. 

 W jeziorach znajdujących się na terenie rezerwatu „Las Warmiński” do 

gatunków dominujących należą: 

1) w jeziorze Jełguń - Cyrnus trimaculatus, Molanna angustata, Lype phaeopa, 

Anabolia laevis, Limnephilus sp.; 

2) w jeziorze Oczko - Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus sp., Molanna 

angustata, Mystacides nigra; 

3) w jeziorze Galik - Anabolia laevis, Limnephilus rhombicus, Limnephilus 

marmoratus, Limnephilus stigma. 

 W jeziorze Kierskim gatunkami dominującymi okazały się: Leptocerus 

atterimus Steph., Anabolia laevis (Lett.), Limnephilus politus, Goera pilosa 

Fabr. (Jakubisiakowa 1933). Natomiast Demel (1923) w jeziorze Wigierskim do 
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gatunków dominujących zalicza: Cyrnus flavidus, Limnephilus lunatus, L. 

politus, Anabolia nervosa Leach. W jeziorze Narckim gatunkami dominującymi 

są: Cyrnus crenatitornis, Athripsodes cinereus (Curt.), A. atterimus, Mystacides 

sp. juv., Cyrnus flavidus (Czachorowski 1995 b), w jeziorze Warchałdzkim 

eudominantami są: Cyrnus flavidus, Limnephilus sp. juv., Cyrnus crenatitornis 

(Czachorowski 1995 b), zaś w jeziorze Brajnickim gatunkami dominującymi 

okazały się Orthotrichia sp., Mystacides nigra, Mystacides longicornis 

(Czachorowski 1995 b). W jeziorze Tałtowisko gatunkami dominującymi są 

Oxyethira sp. Orthotrichia sp., Hydroptila sp., Agraylea multipunctata 

(Czachorowski, Szczepańska, 1991), natomiast w jeziorze Skanda dominantami 

okazały się gatunki: Limnephilus flavicornis, Limnephilus rhombicus, Anabolia 

sp. (Grochowska - Kamińska 1989). W jeziorach lobeliowych Pojezierza 

Pomorskiego do gatunków dominujących należą: Cyrnus flavidus, Mystacides 

azurea, Triaenodes bicolor, Anabolia sp., Halesus digitatus, Limnephilus 

borealis, Limnephilus binotatus, Limnephilus flavicornis (Czachorowski 1994 

b). 

 Wśród gatunków w badanych jeziorach: Jełguń, Oczko i Galik do 

gatunków typowo jeziornych należą: Mystacides nigra, Cyrnus flavidus, 

Orthotrichia costalis, Athripsodes cinereus Curtis, Leptocerus tineiformis 

Steph., Lype phaeopa, Lype reducta, Tinodes waeneri. 

 Za faktem, iż jeziora te należą do jezior zarastających przemawia fakt 

występowania licznych gatunków strefy helofitów oraz szereg gatunków z 

rodziny Limnephilidae, a szczególnie rodzaj Limnephilus. 

 W jeziorze Jełguń stwierdzono obecność 11 gatunków z rodzaju 

Limnephilus, W jeziorze Oczko 8 gatunków, a w jeziorze Galik 4 gatunki z tego 

rodzaju. 

 W jeziorze Kierskim występują 3 gatunki z rodzaju Limnephilus 

(Jakubisiakowa 1933), w jeziorze Wigierskim 6 gatunków (Demel 1923), w 
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jeziorze Narckim 11 gatunków (Czachorowski 1995 b), w jeziorze 

Warchałdzkim - 10 gatunków (Czachorowski 1995 b), a w jeziorze Brajnickim - 

11 gatunków z rodzaju Limnephilus. W jeziorach lobeliowych Pojezierza 

Pomorskiego do rodzaju Limnephilus należało 14 gatunków (Czachorowski 

1994 b). Natomiast w jeziorze Skanda, które jest zbiornikiem zarastającym 

stwierdzono obecność 11 gatunków z rodzaju Limnephilus (Grochowska - 

Kamińska 1989), co potwierdza słuszność powyższych spostrzeżeń. 

 Jezioro Jełguń możemy zaliczyć do jezior typu mezotroficznego. Pod 

względem podobieństwa występujących w nim gatunków zbliżone jest do 

jeziora Narckiego (Czachorowski 1995 b), natomiast obecność 

charakterystycznego dla jeziora Jełguń gatunku - Cyrnus trimaculatus oraz 

innych gatunków pozwala na określenie dużego podobieństwa tego jeziora z 

jeziorem Tałtowisko (Czachorowski, Szczepańska, 1991). 

 Cyrnus trimaculatus nie został natomiast stwierdzony w jeziorach 

lobeliowych Pojezierza Pomorskiego Czachorowski 1994), w jeziorach 

Pojezierza Olsztyńskiego: Narckim, Warchałdzkim i Brajnickim (Czachorowski 

1995 b) oraz Skandzie (Grochowska - Kamińska 1989). 

 Różnice gatunkowe pomiędzy jeziorami mezotroficznymi, eutroficznymi 

jezior Mazur, a lobeliowymi Pomorza wynikają najprawdopodobniej z różnic 

siedliskowych (Czachorowski 1994 a). 

 Analiza porównawcza zgrupowań gatunków wykazała, iż ugrupowanie 

jeziora Jełguń wyraźnie odbiegają od jez. Skanda (Grochowska - Kamińska 

1989), co wynika prawdopodobnie  z odmienności charakteru siedliskowego. 

Gatunkami charakterystycznymi dla jeziora Skanda były: Mystacides azurea, 

Limnephilus flavicornis, Limnephilus decipiens, Triaenodes bicolor 

(Grochowska - Kamińska 1989), które występują nielicznie w jeziorach 

rezerwatu „Las Warmiński” oraz obecność gatunków takich jak: Limnephilus 

elegans, Limnephilus borealis, Limnephilus griseus, Limnephilus centralis, 
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Limnephilus vittatus, Grammotaulius sigmatipennis, Nemotaulius 

punctatolineatus i innych (Grochowska - Kamińska 1989), których w badanych 

trzech jeziorach brak. 

 Ugrupowania wyróżnione w jeziorze Jełguń, Oczko i Galik również 

wszystkie odbiegają od zgrupowań wyróżnionych w jeziorach lobeliowych 

Pomorza (Czachorowski 1994 a), co wynika z odrębności fauny, jak też i z 

charakteru troficznego jezior. Największe podobieństwa faunistyczne w 

jeziorach lobeliowych wystąpiły pomiędzy izoetidami a elodeidami 

(Czachorowski 1994 a), podczas, gdy w jeziorach rezerwatu „Las Warmiński” 

największe podobieństwo współwystępowania Trichoptera było między 

siedliskami: dno piaszczysto - kamieniste a siedliskiem: kłody i gałęzie. 

 Jezioro Oczko jest zbiornikiem śródleśnym, charakteryzującym się 

obecnością Potamophylax cingulatus, co wiąże się z wypływającym z jeziora 

strumieniem. Jezioro to obfituje w gatunki związane z siedliskiem napływek 

najpłytszego litoralu - Anabolia laevis, Glyphotaelius pellucidus, Halesus 

digitatus, co najprawdopodobniej związane jest z dużym stopniem zadrzewienia 

brzegów jeziora i wypływającą stąd największą częstością występowania tego 

siedliska. Typ troficzny oraz charakter siedliskowy tego jeziora mają 

niewątpliwy wpływ na współwystępowanie gatunków, które największy poziom 

ma między Halesus digitatus a Anabolia laevis. 

 Jezioro Galik odznacza się wyraźnie na tle pozostałych dwóch badanych 

jezior, jak też od jezior lobeliowych, zarówno pod względem występujących w 

nim gatunków Trichoptera, jak też pod względem charakteru siedlisk i typu 

troficznego zbiornika. Jest to jezioro dystroficzno - torfowiskowe, ze 

specyficznym ugrupowaniem z gatunkami: Triaenodes bicolor i Leptocerus 

tineiformis odznaczającym się największym poziomem procentowego 

współwystępowania w porównaniu z innymi, rozpatrywanymi jeziorami. 

Ninijesze badania uzupełniają wiedzę o rozmieszczeniu chruścików w jeziorach 
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Polski, wnoszą nowe dane o niektórych gatunkach jak i potwierdzają obecność 

gatunków reofilnych w jeziorach.  

 

6. STRESZCZENIE 
 

 Celem niniejszej pracy było poznanie składu gatunkowego Trichoptera 

oraz rozmieszczenia siedliskowego larw w jeziorach rezerwatu „Las Warmiński. 

Badania nad fauną Trichoptera były prowadzone od lipca 1995 roku do maja 

1996 r. Teren badań stanowiły trzy jeziora: Jełguń, Oczko i Galik. Wzdłuż linii 

brzegowych jezior wyznaczono 13 stanowisk, uwzględniających pełne 

zróznicowanie litoralu (rys. 1), z których pobrano łącznie 70 prób. 

 Ogółem zebrano 560 larw i 145 imagines należących do 45 taksonów (tab. 

I, II, III). Analizowano skład ilościowy i jakościowy chruścików we wszystkich 

uwzględnionych siedliakch: dno piaszczysto-kamieniste, dno muliste, 

trzcinowisko, kłody i gałęzie, napływki najpłytszego litoralu, dno z obecnością 

mchu, wywłócznika, moczarki kanadyjskiej, osoki, turzycowisko, gruby 

detrytus i butwiejące liście. Gatunkami najliczniej występującymi w 

mezotroficznycm jez. Jełguń i śródleśnym jez. Oczko były: Anabolia laevis, 

Halesus digitatus i Cyrnus flavidus, preferujące siedliska: dno piaszczysto-

kamieniste i muliste, trzcinowisko i turzycowisko. Dystroficzno-torfowiskowe 

jez. Galik i charakterystyczne dla niego siedliska: dno z obecnością osoki, 

gałęzie i kłody, preferowały natomiast takie gatunki jak Limnephilus rhombicus, 

L. marmoratus i A. laevis, występujące tam w największej liczebności. 

 Analiza współwystępowań między gatunkami (rys. 5) pozwoliła na 

wyodrębnienie kilku zgrupowań (ewentualnie uzupełnić jakimiś wnioskami). 

rzeprowadzono analizę podobieństwa faunistycznego pomiędzy badanymi 

jeziorami, której wyniki przedstawiono w postaci dendrytu wrocławskiego (rys. 

4). Dokładniej analizowano także podobieństwa faunistyczne między 
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stanowiskami i siedliskami (rys. 6 i 7). Wyróżnione bloki stanowisk grupowały 

się zgodnie z konkretnymi jeziorami, co podkreśla indywidualizm fauny 

chruścików tych jezior. W rozdziale „Przegląd gatunków” scharakteryzowano 

wszystkie złowione taksony.  

 Przeprowadzone badania rezerwatu „Las Warmiński” stanowią część 

kompleksowych badań pozwalających na określenie rozmieszczenia ilościowego 

i jakościowego chruścików w jeziorach Polski. 
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