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1.  SUMMARY 
 
Evaluation of trichopterofauna of Ełk district for environmental monitoring pur-
poses 
 
Ewa Sobieska  
  
This master’s thesis was written under the supervision of Prof. Dr hab. Stanisław 
Czachorowski.  
Department of Ecology and Environmental Protection, Major: Biology, Faculty of Biology, 
Warmia and Mazury University in Olsztyn. 
 

The aim of the work was to study the condition of fauna of Trichoptera of Ełk 

district on selected water reservoirs, and to check the efficiency of these group of in-

sects in  biomonitoring of rivers and lakes. The research was conducted on two rivers: 

the Ełk River and the Lega River and some lakes: Bajtkowskie, Ełckie, Szyba, Selmęt 

Wielki, Selmęt Mały, Peat-bog Lake, Żabie Oczko and Tatary Duże. A pond near The 

Centre of Ecological Education and the channel witch joins Sunowo Lake and Lake 

Ełckie were also taken into consideration in these investigations. 

Research of fauna of caddis-flies, water mites, water bugs, water beetles, may 

flies, dragonflies and butterflies was conducted in year 2003 from 8 to 12 August. In 

general 1100 individuals of insects and water mites from 160 species were collected, 

including 375 of larvae, pupas and imagines of Trichoptera from 34 species.  

 Qualitative and quantitive composition of Trichoptera was analyzed. Most of 

Trichoptera were found in the Ełk river – both individuals, species and families. The 

most numerous species belonged to families: Hydropsychidae, Psychomyidae, Brachy-

centridae and Leptoceridae. The similarities between sampling stations were analyzed 

basing on Trichoptera fauna. This analysis was made using qualitative and quantitative 

formulas and the results were presented using dendrites (Fig. 10-11). The analysis of co-

occurence of Trichoptera was also made, so some associations of species could be dis-

tinguished  (Fig. 12).  

This study was a preliminary estimation of recognition of fauna from Ełk dis-

trict. This study should be continued for better recognition of fauna, to protect some 

valuable and endangered species and their habitats. Some longer investigations during 

spring and autumn are necessary also. 
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1. STRESZCZENIE 
 

 Celem pracy było przedstawienie stanu fauny chruścików powiatu ełckiego na 

wybranych zbiornikach wodnych, oraz sprawdzenie skuteczności grupy tych owadów w 

celu biomonitoringu rzek i jezior. Badania prowadzono na dwóch rzekach: Ełk i Lega 

oraz kilku jeziorach: Bajtkowskie, Ełckie, Szyba, Selmęt Wielki, Selmęt Mały, Jezioro 

Torfowiskowe, Żabie Oczko i Tatary Duże. W badaniach uwzględniono jeszcze stawki 

obok Centrum Edukacji Ekologicznej i kanał łączący Jezioro Sunowo z Jeziorem Ełc-

kim. 

Badania nad fauną chruścików, wodopójek, pluskwiaków i chrząszczy wodnych, 

jętek, ważek i motyli były prowadzone w roku 2003 od 8 do 12 sierpnia przez członków 

Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Ekologów Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego. Ogółem zebrano 1100 osobników owadów i wodopójek należących do 

160 gatunków, w tym 375 larw, poczwarek i imagines chruścików z 34 gatunków. Ana-

lizowano skład jakościowy, a także ilościowy chruścików. Najwięcej chruścików 

stwierdzono w rzece Ełk – zarówno osobników, gatunków, jak i rodzin. Gatunki naj-

liczniej występujące należały do rodzin: Hydropsychidae, Psychomyidae, Brachycentri-

dae i Leptoceridae. W oparciu o faunę Trichoptera analizowano podobieństwa fauni-

styczne pomiędzy stanowiskami. Analizy podobieństw faunistycznych dokonano we-

dług formuły jakościowej i ilościowej, której wyniki przedstawiono w postaci dendry-

tów (Ryc.10-11). Przeprowadzono także analizę współwystępowania chruścików, co 

pozwoliło na wyodrębnienie kilku zgrupowań (Ryc.12). 

Przeprowadzone badania stanowią wstępną ocenę stopnia poznania fauny po-

wiatu ełckiego. W celu lepszego poznania tego ciekawego terenu, jak i objęcia ochroną 

występujących tam gatunków cennych, a zagrożonych wyginięciem, oraz ich siedlisk, 

niezbędne są dalsze i nieco dłuższe badania w miesiącach jesiennych  
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2. WSTĘP 
 

Ochrona środowiska jest obecnie problemem ważnym i jak najbardziej aktual-

nym. Coraz mniej wokół nas jest czystych rzek i jezior. Większości z nich kwalifikuje-

my do trzeciej klasy czystości albo do wód pozaklasowych. Woda ta nie nadaje się nie 

tylko do picia, ale i do hodowli jakichkolwiek ryb czy do urządzenia kąpieliska. Wraz z 

postępującym zanieczyszczeniem wód giną naturalne siedliska zwierzą, roślin i ptaków. 

Do rzek i jezior dostają się związki chemiczne które zaburzają równowagę biologiczną 

w danym zbiorniku wodnym. Z pól dostają się do jezior azotany będące składnikiem 

nawozów roślin. Lekkomyślni turyści beztrosko myją nad brzegiem jezior swoje samo-

chody czy jachty powodując zatruwanie ich fosforanami. Rośliny jaki zwierzęta duszą 

się gdyż brakuje im tlenu.  

Krajobraz wokół nas stale się zmienia, w zasadzie to właśnie my go zmieniamy. 

Proces ten rozpoczął się wraz z osadnictwem pierwszych ludzi. Osuszanie jezior, proce-

sy odwodniające, melioracja negatywnie wpływają na faunę naszego środowiska. 

Zmiany w rolnictwie również kształtują krajobraz. Grunty rolne – niegdyś uprawiane, 

dziś są porzucane, Zanika ekstensywna gospodarka rolna a jak zachowują się żyjące 

tam gatunki wobec takich zmian. Interesujące jest, czy i jak zmienia się fauna owadów 

na tych terenach oraz czy można te organizmy wykorzystać jako bioindykatory przy-

datne w monitoringu. Próby takiego monitoringu wykonano już w Parku Krajobrazo-

wym Lasów Janowskich (CZACHOROWSKI I IN. 2001). 

Poza standardowymi metodami cechy stanu czystości środowiska, coraz częściej 

uwagę zwraca się na stan zasobów przyrodniczych i stan ekosystemów. Brakuje jednak 

wypracowanych i wystandaryzowanych metod. Monitoring zgodnie z definicją PAWLA-

CZYKA (1997) oznacza „regularne powtarzanie obserwacji wybranych elementów przy-

rody dokonywanych w celu uzyskiwania informacji o zmienności tych elementów w 

czasie”.  

W odniesieniu do owadów wodnych szacuje się, że w różnych grupach takso-

nomicznych zagrożonych jest około 30% gatunków. Jedyną skuteczną metodą  jest 

ochrona ich siedlisk. Wynikają z tego ważne konsekwencje dla planowej ochrony śro-

dowiska: jakie gatunki i w jakich miejscach należy objąć ochroną (CZACHOROWSKI 

2004). 
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Metody monitoringu środowiska uwzględniają różne grupy owadów. Interesują-

ce jest więc czy śledzenie stanu czystości powiatu ełckiego możliwe jest za pomocą tak 

małych owadów, jakimi są chruściki. Niektóre gatunki chruścików np. Cheumatopsyche 

lepida, Rhyacophila nubila, czy Phrygnea grandis są wskaźnikami wód niezanieczysz-

czonych (STAŃCZYKOWSKA 1986). 

Podejmowano już próby wykorzystywania larw chruścików do bioidentyfikacji. 

Można wyróżnić dwa trendy. Pierwszy opiera się na wykorzystywaniu konkretnych 

gatunków. Przykładem tego podejścia jest popularny system saprobów. W drugim po-

dejściu chruścików nie oznacza się do rangi gatunku, a jedynie do rangi rzędu czy ro-

dziny, zwracając uwagę na liczbę gatunków. Przykładem tego drugiego podejścia są 

indeksy biotyczne - np. Belgijski Indeks Biotyczny (CZACHOROWSKI 2001) 

Jednym z pierwszych ciekawszych narzędzi waloryzacji był wskaźnik natural-

ności opracowany dla potrzeb ochrony i renaturyzacji biocenoz źródliskowych Niemiec 

(FISCHER 1996).Autor wyszedł z założenia że najważniejsze są gatunki wyspecjalizo-

wane. Wszystkim gatunkom występującym w źródłach przypisany został indywidualny 

wskaźnik znaczenia ekologicznego (Wze). Największą wartość przypisano gatunkom 

wyspecjalizowanym (16), mniejszą ksenofilom (8, 4) najmniejszą eurybiontom (2, 1) 

natomiast gatunkom saprobiontycznym 0,5.(CZACHOROWSKI 2004).Wskaźnik ten został 

przystosowany do polskich warunków siedliskowych przez Czachorowskiego w 1999 

roku.  

Współczynniki naturalności zostały zaproponowane przez Czachorowskiego i 

Buczyńskiego (1999) jako narzędzie monitoringu stanu ekologicznego torfowisk. 

Współczynniki przyjmują wartości 1-16. Podstawą tej metody jest nadanie analizowa-

nym gatunkom współczynników znaczenia ekologicznego (Wze).Wze przyjmuje warto-

ści:1, 2, 4, 8, i 16. Gatunki wyspecjalizowane typowe dla danego środowiska otrzymują 

wyższe wartości Wze niż gatunki eyrytypowe. Dzięki temu współczynnik nadaje więk-

sze znaczenie obecności tylko gatunkom  typowym dla danego środowiska (PIETRZAK 

2004) 

Dla potrzeb waloryzacji obszarów cennych przyrodniczo zaproponowano nowy 

wskaźnik w trzech modyfikacjach, bazujący na czerwonych listach zwierząt. Wskaźnik 

waloryzacji RED jest sumą wskaźników zagrożenia gatunków, wyliczonych na podsta-

wie czerwonych ksiąg danego kraju (CZACHOROWSKI, PAKULNICKA, SZCZEPAŃSKI 

2004). 
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Same chruściki są niewystarczającym, niepełnym wskaźnikiem, ale w połącze-

niu z innymi owadami oraz roztoczami wodnymi stanowią doskonały bioindykator czy-

stości wód. 

 

2.1. Charakterystyka poszczególnych grup bioindykacyjnych  
 

Chruściki (Trichoptera) należą do owadów skrzydlatych o przeobrażeniu zupeł-

nym tak jak wojsiłki, motyle i muchówki. W Polsce stwierdzono występowanie 260 

gatunków (SZCZĘSNY 1991), w Europie około 900 .Liczba gatunków występujących w 

źródłach liczy 170 (BOTOSANEANU & MALICKY 1978). W źródłach stwierdzono dotych-

czas występowanie 89 gatunków (CZACHOROWSKI 1999). 

Postacie dojrzałe (imagines) występują w otoczeniu zbiorników słodkowodnych 

i rzek. Imagines prowadzą nocny tryb życia. W dzień można je spotkać w zakrzywie-

niach przy zbiornikach wodnych, ukryte na roślinach, drzewach czy tez w dziuplach. 

Larwy żyją w wodzie, odżywiają się szczątkami roślinnymi lub drobnymi zwierzętami 

bezkręgowymi.  

Pełny cykl życiowy trwa zazwyczaj rok. Tylko niektóre gatunki z rodziny Hy-

droptilidae mają dwie generacje w ciągu roku, lub cykl życiowy trwa dwa lata (gatunki 

żyjące w zimnych źródłach). Larwy chruścików budujące domki oddychają skrzelot-

chawkami, nie budujące natomiast całą powierzchnią ciała. Dużo larw buduje domki, 

norki czy sieci łowne i w nich żyje. Domki mogą być budowane z przędzy - chruściki 

przędą sieci przez gruczoły wargowe umieszczone z przodu ciała (CZACHOROWSKI 

2001). Nieco inaczej niż pająki. One tkają swoje nici gruczołami przędnymi umieszczo-

nymi po stronie brzusznej odwłoka. Do budowy swoich domków chruściki wykorzystu-

ją zazwyczaj ziarna piasku, patyczki, skorupki mięczaków, szczątki roślin-materiały te 

są połączone przędzą. Okazuje się, że chruściki umieszczone w akwarium z perłami i 

kawałkami złota również potrafią wykorzystać je do budowy swoich domków. Po 

kształcie i wyglądzie domku można oznaczyć niektóre gatunki. 

Imagines odżywiają się spijając albo zlizując nektar z kwiatów (STAŃCZYKOW-

SKA 1998). 

Larwy są wysoce wyspecjalizowane w sposobach pobierania pokarmu. Wyróż-

niamy wśród nich drapieżców (Rhacophilidae, Polycentropidae), detrusofagi (Philopo-

tamidae, Limnophilidae), fitofagi (Hydroptilidae, Leptocridae) i wszystkożerców (Lim-
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nophilidae, Phryganeidae, Mollanidae). Niektóre są wyspecjalizowanymi glonojadami 

(Hydroptilidae), lub żywią się gąbkami (Leptocridae: Ceraclea). 

Ze względu na sposób pobierania pokarmu oraz na wielkość cząstek pokarmo-

wych wyróżniamy: aktywnych drapieżców (Rhacophilidae), filtratorów (Hydropsychi-

dae, Brachycentropidae), zbieraczy (Leptoceridae, Molannidae), rozdrabniaczy (Lim-

nephilidae), rozdrabniaczy (Limnephilidae) czy wsysaczy glonopijców (Hydroptilidae) 

(CZACHOROWSKI 1998). 

 Wśród chruścików występujących w Polsce wyróżniamy gatunki: wczesnowio-

senne, późnowiosenne, letnie i jesienno-zimowe (CZACHOROWSKI 1996). Aktywność 

ich związana jest z możliwością odbywania lotów. Dla grupy wiosennej i jesiennej 

okres ten jest krótki i trwa od jednego do kilku tygodni; dla wiosenno-letnich i letnich 

dłuższy – dwa miesiące i dłużej (STAŃCZYKOWSKA 1998). 

 W Polsce stwierdzono występowanie 260 gatunków (SZCZĘSNY 1991), w Euro-

pie około 900 gatunków. Liczba gatunków występujących w źródłach liczy 170 (BOTO-

SANEANU & MALICKY 1978).W źródłach stwierdzono dotychczas występowanie 89 ga-

tunków (CZACHOROWSKI 1999). 

 Chruściki stanowią najliczniejszy element makrobentosu źródeł. Larwy ich są 

stałym i licznym składnikiem jezior – z tego faktu wynika ich ekologiczne znaczenie 

oraz ich liczna obecność w grupach troficznych. Ich występowanie jest ograniczone do 

litoralu i tylko wyjątkowo spotykane są głębiej. Najbardziej licznie występują do głębo-

kości 5–10 cm i tylko wyjątkowo można je spotkać na głębokości 40 cm (FELHMAN 

1912). 

 Gatunek uznany za zagrożony wyginięciem (Szczęsny 2002). 

 
Ryc.1. Ithytrichia lamellaris 
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 W celu lepszego poznania stanu naszych wód pomogą mi inne owady ora z wo-

dopójki (Hydracarina) należące do roztoczy wodnych. Dzielimy je na słodkowodne-

Hydrachnellae i morskie - Halacaridae, różniące się morfologią i budową (STAŃCZY-

KOWSKA 1986). Mają małe wymiary bo od 0,5 do 8 mm, co nie przeszkadza im w szyb-

kim poruszaniu się. Pomimo małych rozmiarów łatwo je zauważyć, gdyż są jaskrawo 

ubarwione (czerwone lub zielone), mają kształt ciała kulisty. Ponadto 6 par odnóży na 

brzusznej stronie ciała i 2 pary oczu. Dorosłe prowadzą drapieżniczy tryb życia  ale ich 

larwy są pasożytami. 

 Jętki (Ephemeroptera) żyją w pobliżu zbiorników wodnych. Należą do najstar-

szej filogenetycznie grupy owadów znanych już w paleozoiku. Obecnie na całym świe-

cie występuje około dwóch tysięcy gatunków (LEWANDOWSKI 2003). W Polsce wystę-

puje 119 gatunków jętek, z czego 54 znajduje się na czerwonej liście gatunków giną-

cych i zagrożonych (KŁONOWSKA–OLEJNIK 2002). Ciało mają smukłe, krótkie czułki 

występują oczy złożone i przyoczka, skrzydła są siatkowate, tylne skrzydła krótsze od 

przednich lub ich brak (JURA 1997). Dorosłe jętki latają porą wieczorową lub nocą i 

wtedy zwykle dochodzi do zapłodnienia. Larwy wielu jętek są wrażliwe na zanieczysz-

czenia wody, więc mogą służyć jako czułe wskaźniki jej biologicznej jakości (STICH-

MANN I KRETZSCHMAR 1996). 

 Jętki możemy spotkać zarówno w potokach górskich jaki w  rzekach stawach 

czy jeziorach. Najważniejszymi czynnikami środowiskowymi wpływającymi na wystę-

powanie larw jętek jest temperatura wody, koncentracja w niej tlenu, szybkość prze-

pływu wody, charakter podłoża (STAŃCZYKOWSKA 1986). Oddychają one tlenem roz-

puszczonym w wodzie; gdy temperatura wzrasta zmniejsza się ilość rozpuszczonego 

tlenu w wodzie i jętki giną. 

 Poniższa fotografia obrazuje gatunek wskaźnikowy z Czerwonej listy zwierząt 

ginących i zagrożonych w Polsce. 
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Ryc.2. Heptagenia fuscogrisea 

 

 Ważki (Odonata) należą do najstarszych filogenetycznie współcześnie żyjących 

owadów. Mają wiele cech pierwotnych, jak: duża liczba segmentów odwłoka, gęste 

użyłkowanie skrzydeł (tzw. sieć pierwotna) czy charakteryzująca wiele gatunków nie-

możność składania skrzydeł nad odwłokiem. Skrzydła nie są złączone mechanicznie, 

współpracują ze sobą dzięki koordynacji mięśniowo-nerwowej (BUCZYNSKI 2003). 

Ważki doskonale latają, są bardzo szybkie i zwrotne. 

 Oczy złożone ważek składają się z 30000 mniejszych wrażliwych na światło 

jednostek. Tak zbudowane oczy ma większość owadów.  

Spośród prawie 5600 współcześnie żyjących gatunków (SCHORR & LINDEBOOM 

2003), w Polsce stwierdzono 72 (MIELEWCZYK 1972; 1990). Tak mała reprezentacja 

wynika z faktu, że Odonata są grupą ciepłolubną (BUCZYNSKI 2003). Szesnaście gatun-

ków ważek znajduje się na Czerwonej liście. 

Postacie dojrzałe i larwy są drapieżne, maja narządy gębowe gryzące. Dojrzałe 

żywią się owadami, głównie komarami, larwy drobnymi zwierzętami wodnymi. Cechą 

charakterystyczną larw jest maska, silnie wydłużona warga dolna. Oddychają skrzelot-

chawkami i jelitem tylnym (JURA 1997). Są bardzo dobrym wskaźnikiem ogólnej jako-

ści środowiska (CORBET 1999). Badania oparte na wazkach są obecnie standardem w 

waloryzacjach terenów obejmujących ekosystemy wodne (BUCZYNSKI 2003). 

Ważka Leucorrhinia caudalis  jest gatunkiem chronionym, z polskiej Czerwonej 

listy. 
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Ryc.3. Leucorrhinia caudalis 

    

Pluskwiaki wodne (Heteroptera aquatica) ciało mają spłaszczone, skrzydła wyka-

zują niejednakową budowę (należą do różnoskrzydłych). Odnóża mogą być różnie wy-

kształcone w zależności od środowiska w którym występują (mogą być z pazurkami lub 

podobne do wioseł u form aktywnie pływających). Należą do drapieżników, mają na-

rząd gębowy kłująco-ssący. Rozmnażają się w sposób rozdzielnopłciowy z przeobraże-

niem niezupełnym.  

W Polsce występują 64 gatunki (MIELEWCZYK 1990). W europie odnotowano 129 

gatunków (NIESER 1978). W jeziorach czystych i bardzo czystych obserwuje się liczne 

występowanie  wiślaków należących do rodzaju Micronecta, które są najmniejszymi 

(ok. 2 mm) przedstawicielem tej grupy (KURZĄTKOWSKA 2003). 

Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica) podobnie jak pluskwiaki ciało mają 

spłaszczone, skrzydła przednie mają postać twardych chitynowych pokryw, spłaszcze-

nie grzbieto-brzuszne, u niektórych wykształcenie komory powietrznej do pobierania 

zapasu powietrza ułożenie głowy, tułowia i odwłoka w jednej płaszczyźnie przystoso-

wują do pływania w wodzie (STAŃCZYKOWSKA 1986). Są rozdzielnopłciowymi dra-

pieżnikami występującymi głównie w zbiornikach słodkowodnych, choć nie jedynie. 

W Polsce jak dotąd wykazano 373 gatunki chrząszczy wodnych (MROCZKOWSKI 

& STEFAŃSKA 1991). 
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Gatunkiem osłonowym dla wód płynących jest chrząszcz: 

 
 Ryc.4. Platambus maculatus.   

 

Motyle (Lepidoptera) są owadami, które przechodzą przeobrażenie zupełne od ja-

ja poprzez larwę, poczwarkę do postaci dorosłej. Skrzydła mają pokryte łuskami, które 

to nadają im takie  piękne ubarwienie. Są fitofagami, tzn. że odżywiają się pokarmem 

roślinnym (SZCZEPAŃSKI 2003).Gąsienice mają narządy gębowe gryzące, są szkodni-

kami upraw roślinnych. Postacie dorosłe spożywają nektar kwiatów. 

Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) jest gatunkiem rzadkim w Polsce. 

 
Ryc.5. Lycaena dispar 

 
Celem pracy jest wstępne oszacowanie stanu fauny chruścików krajobrazu rolni-

czego, na przykładzie powiatu ełckiego. W pracy podjęto się analizy poznania kondycji 

ekologicznej rzeki Ełk, Lęgi, Golubicy i wybranych jezior występujących w pobliżu 

Ełku oraz fauny tu występującej. Pozwoli to określić, w jaki sposób architektura krajo-

brazu, zagospodarowanie przestrzeni wokół jeziora wpływa na bezkręgowce powiatu 
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ełckiego oraz na kondycję danego zbiornika wodnego. Takie badania mogą być pomoc-

ne np. dla architektów krajobrazu miejskiego w celu właściwego zaprojektowania prze-

strzeni około jeziornej. 
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3. MATERIAŁ I METODY 

3. 1. Ogólna charakterystyka terenu badań 

 

Powiat ełcki leży we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, 

obejmuje Pojezierze Ełckie i część Mazur Garbatych. Od północy graniczy z powiatem 

olecko-gołdapskim Olecko suwalskim, od zachodu z giżyckim i piskim, od wschodu z 

powiatem augustowskim a od południa – grajewskim. 

Współczesny obraz powiatu ełckiego jest rezultatem ostatniego zlodowacenia 

(12 – 8 tysięcy lat temu) oraz epoki polodowcowej (holocenu), która trwa do dzisiaj. 

Krajobraz ten posiada młodą, wyrazistą rzeźbę morenową i bogata sieć hydrograficzną: 

rzeki, strumienie, cieki, rynny i misy jezior. Jeziora są najbardziej charakterystycznymi 

i cennymi formami, jakie utworzyły się wskutek działania lodowca i wód roztopowych. 

Różnią się one między sobą, kształtem, konfiguracją brzegu, budową dna, głębokością, 

wielkością itd. Niemal cały powiat ełcki znajduje się w dorzeczu rzeki Ełk, która jest 

najważniejszym systemem wodnym tego obszaru, należącym do Morza Bałtyckiego, z 

którym łączą się poprzez Biebrzę Narew i Wisłę (PUZA & SZAMAŃSKA 2002).  

Klimat powiatu ełckiego kształtowany jest oddziaływaniem kontynentalnym i 

należy do najzimniejszych najzimniejszych w Polsce. Niższe średnie temperatury rocz-

ne występują tylko na terenach górskich i w ościennym powiecie olecko-gołdapskim. 

Średnia temperatura roczna wynosi około 6,6°C. Temperatury stycznia - 4,2°C, lipca - 

17,8°C (PUZA & SZAMAŃSKA 2002). 

Warunki termiczne kształtują długość okresu wegetacyjnego, który w powiecie 

wynosi 190 – 195 dni i jest wyjątkowo krótki. Ilość opadów jest duża, okres posuchy 

występuje rzadko. Duża wietrzność w ciągu całego roku. W zimie przeważają wiatry 

południowo-wschodnie i północno–wschodnie. Latem wiatry zachodnie i północno– 

zachodnie  (PUZA & SZAMAŃSKA 2002 ). 

 

Szata roślinna. 

        Lasy powiatu ełckiego to na ogół pozostałości byłej Puszczy Jaćwickiej. Jej frag-

menty to: 

• na północy – Puszcza Borecka, 

• na wschodzie – Puszcza Augustowska i Lasy Ełckie. 
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W lasach przeważają gatunki iglaste (świerk i sosna). W drzewostanach występują 

także domieszki gatunków liściastych: lipa, dąb, wierzba, brzoza, olcha. W podszyciu 

występuje leszczyna, kalina, jarzębina, dereń, trzęśnia, bez, głóg, maliny i jeżyny. Po-

wierzchnia lasów w powiecie ełckim rozkłada się następująco: miasto Ełk posiada na 

swoim trenie 97 ha lasów, gmina Ełk posiada na swoim terenie 9, 321 ha lasów, gmina 

Kalinowo – 5,026 ha, gmina Stare Juchy –3,223 ha lasów, gmina Prostki 5,333 ha. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ryc.6. Mapa przedstawiająca badane rzeki i jeziora powiatu ełckiego 

Jeziora: 
1. Ełckie, 
2. Szyba,  
3. Selmęt Mały, 
4. Selmęt Wielki,  
5. Tatary Duże,  
6. Łaśmiady,  
7. Bajtkowskie, 
8. Żabie Oczko, 
9. jeziorko torfowiskowe k. 

jez. Żabie 
Oczko

Rzeki: 
1. Ełk,  
2. Lega,  
3. Golubica,  
4. kanał łączący jezioro Sunowo i Ełckie. 



 17

3. 2. Opis stanowisk 

• Stanowisko 1 
Ełk, rzeka Ełk 

Ul. Suwalska, przy moście, niedaleko zakładów wodociągowych. 

Szer. Koryta ok. 20 m. Roślinność: rdestnica przeszyta, sit, jeżogłówka, manna mielec, 

dalej strzałka wodna. 

Próba 1 

Nurt słaby, dno żwirowo-piaszczyste, przy brzegu, gł. ok. 15 cm. Zalane trawy, rdestni-

ca przeszyta. 

Próba 2 

Pod mostem, nurt średni, dno kamienisto-żwirowe, gł. ok. 20 cm. Dużo kamieni i paty-

ków. Próba z kamieni i patyków „na upatrzonego” 

Próba 3 

Jak wyżej, za pomocą czerpaka. 

Próba 4 
Niedaleko miejsca pobierania próby 1, głębiej, dno muliste. Jeżogłówki, rdestnica prze-

szyta 

• Stanowisko 2 
Za mostem, ok. 400 m w dół rzeki od stanowiska 1. Za rurami, przy leżącym drzewie. 

Próba 1 

Dno muliste, gł. ok. 20 cm, strzałka wodna. 

• Stanowisko 3 
Przy moście, ok. 300 m w górę rzeki od stanowiska 1. 

Próba 1 

Dno muliste, gł. ok. 30 cm, rdestnica przeszyta, zbiorowisko situ. 

Próba 2 

Dno żwirowo-kamieniste, gł. ok. 20 cm, rdestnica przeszyta, wywłócznik. 

• Stanowisko 4 
Rzeka Ełk-Straduny 
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Fot.1. Stanowisko 4, rzeka Ełk w Stradunach 

 
Próba 1 

Szerokość ok. 20 cm., prąd bystry pod mostem, głównie do 70 cm. Dno kamieniste. 

Bardzo dobrze wykształcona roślinność szuwarowa, Glyceria sp., pałka; miejscami 

szuwar bardzo szeroki. Widoczna również Hildebrandia sp., gąbki, mchy, glony, rdest-

nica. Dno piaszczysto–kammienniste.  

• Stanowisko 5 
Rzeka Lega, Sędki. 

Próba 1 

Dno piaszczyste, prąd słaby, strzałka wodna, rzęsa, dużo szczeżui. 

• Stanowisko 6 
Kanał łączący Jez. Sunowo z dwoma stawami przy Jez. Ełk. ul. 11-listopada. Przy 

dwóch mostach – kolejowym i samochodowym. 

Próba 1 

Dno piaszczysto-kamieniste, dużo kamieni, gł. do 40 cm. Szer. kanału do 3 m. Rdestni-

ca przeszyta, moczarka, grążel, dalej trzciny. Chruściki zbierane również z kamieni „na 

upatrzonego”. 

Próba 2 

Przy kanale, silnie zarośnięte trzcinowisko, przy brzegu, gł. do 20 cm. Dużo Hydroharis 

sp., gdzieniegdzie osoka. 
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• Stanowisko 7 
Ełk, Jezioro Ełckie 

Odsłonięty, nasłoneczniony brzeg przy ul. Jagiełły. 

Próba 1 

Trzcinowisko, mannowisko. Dno piaszczysto-żwirowe. Wywłócznik, moczarka. Próba 

z manny i elodeidów przy dnie. 

• Stanowisko 7.1 
Zatoczka przy gospodarstwie.  

Próba 1 

Brzeg lekko ocieniony. Olsza, jesion, zbiorowisko situ. Dno żwirowo-piaszczyste, gł. 

do 20 cm. W wodzie wiele patyków. Dużo Gerris sp. 

• Stanowisko 8 
Ełk, Jezioro Szyba  

Jezioro na całej linii brzegowej porośnięte trzciną i pałką. 

Próba 1 

Brzeg południowy. Dno muliste, gł. 30-40 cm. Dużo glonów nitkowatych, głębiej mo-

czarka, nielicznie osoka. 

Próba 2 
Jak wyżej, zbierano z zerwanej osoki. 

• Stanowisko 9 
Jezioro Selmęt Wielki-Laski Wielkie 

Litoral z drobnymi kamieniami, głębiej rdestnice i wywłócznik, brzeg zadrzewiony. 

Rozdepka rzeczna  

• Stanowisko 10 
Ełk, Jezioro Selmęt Mały  

Brzeg południowo-zachodni. Przy ogrodzonym gospodarstwie. 

Próba 1 

Dno mulisto-piaszczyste, gł. 30-40 cm. Przy luźnym zbiorowisku młodej trzciny. Wy-

włócznik. 

Próba 2 

Zalane trzciny i młode trawy, przy samym brzegu, bardzo płytko. 

• Stanowisko 10.1 
Brzeg południowy. Naprzeciw kąpieliska. 
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Zacieniony brzeg. Olsza, dąb. W wodzie liście olszy, detrutus. Dno muliste. Dalej trzci-

ny. 

• Stanowisko 11 
Ełk, Jeziorko torfowiskowe, w pobliżu Jeziora Żabie Oczko.  

Próba 1 

Z granicy pła torfowego. Zalane trawy i turzyce. Kosmatki, rosiczki. Dalej próba dobie-

rana z Comarum palustre 

• Stanowisko 12 
Ełk, Jezioro Żabie Oczko 

Brzeg wsch., przy zadaszonych stołach. Wejście do jeziora ścieżką od baru „Żabie 

Oczko”. Odsłonięte trzcinowisko. 

Próba 1 

Przy trzcinach, gł. 35 cm, dno piaszczysto-muliste. Moczarka, rdestnica przeszyta, 

rdestnica pływająca, nieliczny wywłócznik. 

Próba 2 

Przy brzegu, bardzo płytko, gł. do 10 cm. Młode rozproszone trzciny, zalane trawy, 

glony nitkowate. 

• Stanowisko 12.1 
Odsłonięty brzeg, przy molo. 

Próba 1 

Dno mulisto-piaszczyste, trochę żwiru. W wodzie dużo patyków. Roślinność: kłęby 

glonów nitkowatych, nieliczna rdestnica pływająca. 

• Stanowisko 12.2 
Brzeg zachodni. Piaszczysty wysoki. „Plaża”.  

Próba 1 

Dno piaszczyste. Bardzo płytko, zbierane zaraz przy brzegu – gł. 0-10 cm. Kamienie, i 

korzenie obrośnięte glonami nitkowatymi, gdzieniegdzie zalane trawy. 

• Stanowisko 13 
Jezioro Tatary Duże 

Próba 1    
Jezioro dystroficzne. Z roślinności występuje osoka aloesowata, rogatek, grążel, sit, 

pałka. Z fauny natomiast: szczeżuja, żyworódka prążkowana, dostojka kalinowa jako 

przedstawiciel motyli. Widoczne były także na stanowisku ślady bobrów. 
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Fot.2. Stanowisko 13, Jezioro Tatary Duże 

 
• Stanowisko 14 

Torfowisko (Łaśmiady, Sikora Juska) 

 

 
Fot.3. Stanowisko 14, Torfowisko Łaśmiady, Sikora Juska. 

 
Próba 1   

Trzcina, wierzby, wiosna utrzymuje się niski poziom wody, stanowisko obok łąki. 

Torfowisko niskie, eutroficzne, wyschnięte (niski stan wody), miejscami Bobrek trój-

listny, obok łąka kserotermiczna z jaszczurkami. 
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• Stanowisko 15 
Stawki: sztuczne zbiorniki wodne nowo powstałe lub wyczyszczone, brzegi faszynowa-

ne; dno muliste;  w roślinności szuwarowej pałka wąskolistna, jeżogłówka. 

Ujście rzeki Ełk w Ełku, nurt leniwy, brzegi uregulowane, głębokość do 1 metra. 

 

3. 3. Opis metod zbioru materiału 

 
Próby zbierano podczas wakacyjnego wyjazdu Studencko-Doktoranckiego Koła 

Naukowego Ekologów, 7-14 sierpnia 2003 roku. Pracowano różnymi metodami, trady-

cyjną - używając czerpaka hydrobiologicznego, za pomocą siatki entomologicznej oraz 

tak zwaną metodą „na upatrzonego”. Zbieraliśmy materiał z drewnianych kłód, z ka-

mieni i roślinności pływającej przy brzegu. W badaniach uwzględniono imagines, larwy 

oraz poczwarki. Zebrane próby przebierano na miejscu. Materiał był konserwowany w 

80% alkoholu etylowym. 

 

3.4.  Zastosowane metody statystyczne 
 

Dominację wyliczono ze wzoru: 

%100
N
nD i

i =  

Gdzie  Di -dominacja i-takiego gatunku, 

 ni - liczebność i-tego gatunku, 

 N - łączna liczebność wszystkich gatunków. 

 

Klasy dominacji przyjęto za Biesiadką (1980) gdzie: 

 eudominanci - liczebność powyżej 10%, 

 dominanci - 5,01-10%, 

 subdominanci - 2,01 –5%, 

 recedenci - poniżej 2%. 
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 %100
S
sF i

i =  

gdzie: Fi – frekwencja i-tego gatunku, 

 si – liczba stanowisk z i-tym gatunkiem, 

 S – liczba wszystkich stanowisk. 

 

Stopień zagrożenia oraz wykorzystanie gatunków jako gatunków parasolowych 

(osłonowych) przyjęto za Czachorowskim i in. (2000). Charakterystykę ekologiczna 

chruścików przyjęto za Czachorowskim (1998). 

Podobieństwa faunistyczne wyliczono za pomocą programu Biodiversity Pro 

Beta 1, z uwzględnieniem formuły jakościowej (Jacccada)  oraz ilościowej (Bray-

Curtisa). 
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4. Wyniki 

4. 1. Ogólna charakterystyka materiału 

 

Pilotażowe badania prowadzone na terenie powiatu ełckiego nie dotyczyły tylko 

jednego rzędu owadów, jakim są chruściki (Trichoptera), choć to właśnie one najlicz-

niej reprezentują zebraną faunę. Zebrano 375 larw, poczwarek i imagines reprezentują-

cych 34 gatunki chruścików. 

Zbierano również 127 osobników wodopójek (Hydracarina) należących do 23 

taksonów, 128 larw jętek (Ephemeroptera) należących do 11 gatunków z 5 rodzin. 

Wśród zebranego materiału były 3 gatunki znajdujące się na „Czerwonej liście zwierząt 

ginących i zagrożonych w Polsce”. Ponadto złowiono 114 larw i 23 imagines ważek 

(Odonata) należących do 22 gatunków. Pluskwiaki wodne (Heteroptera) natomiast są 

reprezentowane przez 161 osobników, w tym 85 larw należących do14 gatunków. Nie-

co mniej licznie reprezentowana jest grupa chrząszczy wodnych (Coleoptera) - 90 

osobników z 22 gatunków. W tym dwa osłonowe: Platambus maculatus i Ilybius fene-

stratus. Najmniej zebrano motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) - 12 gatunków. 

W zbiorach tych znalazł się gatunek rzadki w Polsce Czerwończyk nieparek (Lycena 

dispar). Powodem tak małych zbiorów tego gatunku może być zarówno ruchliwość 

rzędu jak i wrażliwość badaczy na ich niewątpliwa urodę. 

 Badania te wykazują, iż teren powiatu ełckiego bogaty jest w gatunki owadów 

jak i bezkręgowców wodnych zarówno tych rzadkich, niekiedy wskaźnikowych jak i 

tych nie zagrożonych jeszcze wyginięciem. 

 

4. 2. Charakterystyka Trichoptera 
 

Ogółem zebrano 375 larw, w tym 34 poczwarek i imagines zaliczonych do 34 

gatunków (tab. 2). Pięć gatunków reprezentuje rodzinę Hydroptilidae, cztery Polycen-

tropidae. Tylko dwa gatunki zaliczono z rodziny Phryganeidae. Po jednym gatunku 

oznaczono z rodzin: Brachycentridae, Psychomyidae, Molannidae, Goeridae.  

Pod względem ilościowym sytuacja nie jest podobna. Najwięcej osobników na-

leżało do rodziny Leptoceridae (115 osobników; 30,6% całości materiału). Drugą pod 

względem liczebności była rodzina Hydropsychidae (77 osobników; 20,5% całości ma-

teriału). Rodzina Polycecentropidae z czterema gatunkami stanowi nieco mniejszy pro-
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cent materiału (55 osobników; 14,6% całości materiału). Zbliżoną liczbą gatunków oraz 

liczebnością charakteryzowały się cztery rodziny: Limnephilidae (42 osobniki; 11,2% 

całości materiału), Hydroptilidae (36 osobników; 9,6% całości materiału), Brachycen-

tropidae (35 osobników; 9,3% z całości) i Psychomyidae (26 osobników; 6,9% z całości 

materiału). Stwierdzono trzy gatunki należące do rodziny Phryganeidae, dwa do rodzi-

ny Molannidae i jeden do Goeridae (Ryc. 7, 8). 

Struktura dominacji rodzin

29,34%

10,71%

9,18%14,03%

19,64%

0,77%

8,93%

6,63% 0,51%0,26%

Leptoceridae
Limnephilidae
Hydroptilidae
Polycentropodidae
Hydropsychidae
Phryganeidae
Brachycentropidae
Psychomyidae
Molannidae
Goeridae

Ryc.7. Struktura dominacji rodzin 

 

Liczba gatunków poszczegolnych rodzin

0 2 4 6 8 10 12 14

Leptoceridae

Hydroptilidae

Hydropsychidae

Brachycentropidae

Molannidae

ro
dz

in
a

liczba gatunków

  
Ryc.8. Liczebność gatunków w poszczególnych rodzinach 

 

W zebranym materiale wystąpiły trzy klasy dominacji: eudominanci, dominanci 

i recedenci (brakuje subdominantów). Najwięcej gatunków należało do eudominantów 
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(25), Pozostałe klasy dominacji mają zbliżoną liczbę gatunków: dominanci (7) i rece-

denci (4). Największa liczebnością charakteryzowali się eudominanci (76,9%), następ-

nie dominanci (25,8%) i recedenci z najmniejsza liczebnością (1,5%). 

Eudominantami okazali się przedstawiciele rodzin: Leptoceridae (Athripsodes 

sp., Athripsodes cinereus, Ceracella dissmissilis, Ceracella sp., Mystacides azurea, My-

stacides longicornis, Mystacides nigra, Mystacides sp., Oecetis furva, Oecetis lacustris, 

Oecetis ochracea, Tricanodes bicolor, Leptocerus tineiformis) Limnophilidae (Anabolia 

sp., Limnephilus flavicornis, Limnephilus nigriceps, Limnephilus politus, Helasus digi-

tatus, Helesus sp.) Polycentropidae (Cyrnus crenaticornis, Cyrnus flavidus, Polycen-

tropus flavomaculatus, Neuroclipsis bimaculata i Hydropsychidae (Hydropsyche angu-

stipenis, Hydropsyche pellicidula). Dominantami: Hydroptilidae (Hydroptila, Orthotri-

chia sp., Oxyethira sp., Oxyethira flavicornis, Ithytrichia lamellaris), Brachycentridae 

(Brachycentropus subnubilus) i Psychomyidae (Tinodes waeneri). Natomiast: Phryga-

neidae (Agrypnia pagetana, Oligotrochia striata), Molannidae (Molanna angustata) i 

Goeridae (Goeria pilosa) zakwalifikowano do recedentów. 

%dominacji

73%

25%

2%

Eudominanci
Dominanci
Recedenci

 
Ryc.9. Udział procentowy (klasy dominacji) chruścików badanych rzek i jezior  

powiatu ełckiego 
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Tabela 1. Ogólna charakterystyka statystyczna chruścików powiatu ełckiego; n - liczba 

osobników, D - dominacja, Ls - liczba stanowisk z danym taksonem, F- fre-

kwencja 
Lp. Takson n D % Ls F 

1. Hydroptila sp. 13 3,29 2 16,6 

2. Orthotrichia sp. 13 3,29 3 25 

3. Oxyethira flavicornis (Pictet, 1834) 1 0,25 1 8,33 

4. Oxyethira sp. 6 1,51 1 8,33 

5. Ithytrichia lamellaris Eaton, 1873 3 0,75 1 8,33 

6. Ecnomus tenellus (Ramb.) 3 0,75 2 16,6 

7. Cyrnus crenaticornis (Kol.) 2 0,50 2 16,6 

8. Cyrnus flavidus ( McL.) 2 0,50 2 16,6 

9. Polycentropus flavomaculatus (Pict.) 17 4,30 2 16,6 

10. Neureclipsis bimaculata (L.) 34 8,60 2 16,6 

11. Tinodes waeneri (L.) 26 6,58 1 8,33 

12. Hydropsyche angustipennis (Curt.) 49 12,40 1 8,33 

13. Hydropsyche pellucidula (Curt.) 28 7,08 1 8,33 

14. Agrypnia pagetana Curt. 1 0,25 1 8,33 

15. Oligotricha striata (L.) 2 0,50 1 8,33 

16. Brachycentrus subnubilus Curt. 35 8,86 1 8,33 

17. Goera pilosa (Fab.) 1 0,25 1 8,33 

18. Anabolia sp. 21 5,31 4 33,3 

19. Limnephilus flavicornis (Fab.) 1 0,25 1 8,33 

20. Limnephilus nigriceps (Zett.) 3 0,75 2 16,6 

21. Limnephilus politus McL. 3 0,75 2 16,6 

22. Limnephilus sp. 9 2,27 4 33,3 

23. Halesus digitatus (Schr.) 1 0,25 1 8,33 

24. Halesus sp. 4 1,01 1 8,33 

25. Molanna angustata (Curt.) 2 0,50 1 8,33 

26. Triaenodes bicolor (Curt.) 13 3,29 6 50 

27. Mystacides azurea (L.) 13 3,29 4 33,3 

28. Mystacides longicornis (L.) 54 13,67 5 0,41,6 

29. Mystacides nigra (L.) 5 1,26 1 8,33 

30. Mystacides sp. 6 1,51 3 25 

31. Athripsodes cinereus (Curt.) 3 0.75 1 8,33 

32. Athripsodes sp  9 2,27 4 33,3 

33. Ceraclea dissmisilis (Steph.) 6 1,51 1 8,33 

34. Ceraclea sp.  2 0,50 1 8,33 
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35. Leptocerus tineiformis Curt. 1 0,25 1 8,33 

36. Oecetis furva (Ramb.) 1 0,25 1 8,33 
37. Oecetis lacustris (Pict) 1 0,25 1 8,33 

38. Oecetis ochracea (Curt) 1 0,25 1 8,33 

 
Tabela 2. Rozmieszczenie chruścików na badanych stanowiskach. K - kanał, Jez.1 -

Jezioro Bajtkowskie, Jez.2 - Ełckie, Jez.3 - Szyba, Jez.4 - Selmęt Wielki, Jez.5 - Selmęt 

Mały, Jez.6 - jezioro torfowiskowe, Jez.7 - Żabie oczko, Jez.8 - Tatary Duże, S - stawki 

w Ełku. 
Rzeki Jeziora 

Gatunek 
Ełk Lega

Ka-

nał 1 2 3 4 5 6 7 8 
Stawy 

1 Hydroptila  sp. 12            

2 Hydroptila  sp. 7  5    1      

3 Oxyethira flavicornis       1      

4 Oxyethira sp. 6            

5 Ithytrichia lamellaris  3            

6 Ecnomus tenellus    1      2   

7 Cyrnus crenaticornis     1      1  

8 Cyrnus flavidus         1  1  

9 
Polycentropus fla-

vomaculatus 

3  14          

10 Neureclipsis bimaculata 33  1    26       

11 Tinodes waeneri             

12 
Hydropsyche angusti-

pennis  

49            

13 Hydropsyche pellucidula 28            

14 Agrypnia pagetana    1         

15 Oligotricha strata         2    

16 
Brachycentrus subnu-

bilus 

35            

17 Goera pilosa 1            

18 Anabolia sp. 7 7 5       2   

19 Limnephilus flavicornis          1   

20 Limnephilus nigriceps        1   2  

21 Limnephilus politus          2 1  

22 Limnephilus sp.  3 2     1  3   

23 Halesus digitatus 1            
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24 Halesus sp. 4            

25 Molanna angustata  2           

26 Triaenodes bicolor 1    1 3    2 5 1 

27 Mystacides azurea 9 1   2       1 

28 Mystacides longicornis 3 1   22  7   21   

29 Mystacides nigra     5         

30 Mystacides sp. 1 4    1       

31 Athripsodes cinereus       3      

23 Athripsodes sp. 1 1    1 6      

33 Ceraclea dissmisilis 6            

34 Ceraclea sp.  2            

35 Leptocerus tineiformis         1     

36 Oecetis furva        1     

37 Oecetis lacustris 1            

38 Oecetis ochracea       1      

 

4. 3.  Rozmieszczenie chruścików na stanowiskach  

 
Najwięcej gatunków jak i rodzin występowało w rzece Ełk, bo aż 21 gatunków z 7 

rodzin o łącznej liczebności 213 osobników. Rzeka Lega, nie jest już tak licznie repre-

zentowana pod względem jakościowym (występowało tu 7 gatunków) jak i ilościowym 

(19 osobników z trzech rodzin). Duże bogactwo gatunkowe obserwowano w jeziorze 

Żabie Oczko, w którym stwierdzono występowanie 7 gatunków reprezentowanych 

przez 33 osobniki oraz w jeziorze Selmęt Wielki, 5 gatunków w liczbie 45 osobników. 

Podobna sytuacja miała miejsce w kanale przy jeziorze Ełckim - 5 gatunków w liczbie 

27 osobników. W jeziorze Tatary Duże stwierdzono taką samą liczbę gatunków, nato-

miast liczebność jest mniejsza o 17 osobników. Pozostałe jeziora wykazują tendencje 

spadkowe co do liczebności i liczby gatunków. W jeziorze Ełckim zebrano 5 gatunków 

z dwóch rodzin  w liczbie 27 osobników. Jezioro Bajtkowskie nie było już tak bogate 

jak poprzednio opisywane, biorąc pod uwagę liczebność zarówno gatunków (3) jak i 

rodzin oraz osobników (7). Fauna chruścików jeziora Szyba i jeziora torfowiskowego 

reprezentowana była przez 2 gatunki. W pierwszym z nich złowiono 4 osobniki, w dru-

gim 3. 
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Tabela 3. Liczebność chruścików w badanych zbiornikach wodnych 

Nazwa zbiornika 
Liczba gatun-

ków 
Liczba osobni-

ków 
Liczba ro-

dzin 
rzeka Ełk 21 213 7 
rzeka Lega 7 19 3 
jezioro Selmęt Wielki 7 45 3 
jezioro Żabie Oczko 7 33 2 
kanał 5 27 3 
jezioro Ełckie 5 27 2 
jezioro Selmęt Mały 5 4 1 
jezioro Tatary Duże 5 10 3 
jezioro Bajtkowskie 3 7 3 
jezioro Szyba 3 5 1 
jezioro torfowiskowe 2 3 2 
stawki w Ełku 2 2 1 
 

4. 4. Analiza podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami 

 
Ryc.10. Podobieństwa faunistyczne między stanowiskami – metoda jakościowa Jaccar-

da,  

Jezioro 1- Bajtkowskie, Jezioro 2- Ełckie, Jezioro 3- Szyba, Jezioro 4- Selmęt 

Wielki, Jezioro 5 - Selmęt Mały, Jezioro 6 - Jezioro torfowiskowe, Jezioro 7 -

Żabie Oczko, Jezioro 8 -Tatary Duże 

 
 W ujęciu jakościowym (Ryc. 2) najbardziej podobne pod względem faunistycz-

nym w oparciu o faunę Trichoptera były stanowiska: Jezioro Ełckie i stawy (50%), do 
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których na niższym poziomie dołączyło Jezioro Tatary Duże (28%) oraz rzeka Lega i 

Jezioro Żabie Oczko. Jezioro Szyba (Jezioro 3) było bardzo zbliżone do poprzednich, 

gdyż jego podobieństwo pod względem faunistycznym do pozostałych jezior wynosi 

25%. Kanał i Jezioro Selmęt Wielki podobne są do siebie pod względem faunistycznym 

w 17%. Rzeka Ełk natomiast minimalnie więcej, bo 18 %. Jeziorko torfowiskowe wy-

kazuje tendencje spadkową (15%) wraz z Jeziorem Selmęt Mały (8%) i Jeziorem Bajt-

kowskie.   

 
Ryc. 11. Podobieństwa faunistyczne pomiędzy stanowiskami – formuła ilościowa Bray- 

Curtisa 

 

 Najbardziej odrębną faunę chruścików stanowiła fauna Jeziora Bajtkowskiego i 

Jeziora Selmęt Mały - jezioro 1 i 5 (4% podobieństwa). Najbardziej zaś podobne do 

siebie pod względem trichopterofauny okazały się dwa jeziora:  Jezioro Ełckie i Jezioro 

Żabie Oczko – jezioro 7 i 2 (75%).  Niższym poziomem podobieństwa odznaczała się 

fauna jeziora Tatary Duże i Jeziora Szyba - jezioro 8 i 3 (45%) do których dołączają 

stawy (30%). Rzeka Lega i Kanał wykazują ok. 35% podobieństwa pod względem fau-

nistycznym. Fauna Rzeki Ełk oraz jeziora Selmęt Wielki – jezioro 4 - odznacza się ni-

skim poziomem podobieństwa (28%). Jeziorko torfowiskowe – jezioro 6 - wykazuje 

18% podobieństwa pod względem faunistycznym z pozostałymi zbiornikami. 
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4. 5. Analiza współwystępowań 
 
 W dendrycie współwystępowań (Ryc. 12) wyodrębniło się zgrupowanie chru-

ścików, o dużym bo 100% współwystępowaniu. Do grupy tej należą:  Oecetis furva, 

Leptocerus tineiformis, Oecetis ochracea, Oxyethira flavicornis, Oecetis lacustris, Ha-

lasus digitatus, Goeria pilosa, Ceraclea dissmissilis i Oxyethira sp. Na nieco niższym 

poziomie współwystępowania (88%) dołącza się  Brachycentrus subnubilus  i Heptage-

nia pellicidula. Z 85% współwystępowaniem dołączają się 2 gatunki: Helasus sp. i Ithy-

trichia lamellaris. Następnie Heptagenia pellicidula (83%) i Ceracella sp. (80%). Z 

68% występuje Anabolia sp. oraz Hydroptila sp. Na minimalnie większym poziomie, 

bo 70% znalazła się Mystacides azurea i Hydroptila sp. Również do tego bloku może-

my dołączyć Limnephilus politus i Ecnomus tenellus (65%). 

 

Ryc.12. Dendryt współwystępowania gatunków chruścików w badanych zbiornikach 

 Do drugiego bloku współwystępowania (Ryc. 12), który utrzymuje się na wy-

równanym, bo 50 % poziomie należą następujące gatunki: Limnephilus nigriceps, Oli-

gotricha strata, Cyrnus flavidus, Cyrnus crenaticornis, Limnephilus flavicornis, Agryp-

nia pagetana, Athripsodes sp., Mystacides sp. oraz Molanna angustata. Możemy jesz-

cze wyróżnić trzeci blok o najmniejszym współwystępowaniu, do którego zaliczymy: 

Triaenodes bicolor (38%), Mystacides nigra (37%) i Mystacides longicornis (30%).
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5. DYSKUSJA 

 
 W badaniach przeprowadzonych w powiecie ełckim zebrano 34 gatunki chruści-

ków, co stanowi 12% fauny krajowej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt iż próby były 

pobierane latem, czyli wówczas gdy chruściki nie występują tak liczne jak jesienią, i 

niektóre zbiorniki były wyschnięte, to liczbę tą możemy uznać za zadowalającą.  

 Natomiast w samych tylko rzekach Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich 

(zachodnia część Kotliny Sandomierskiej) zebrano 28 gatunków chruścików. Łącznie 

we wszystkich zbiornikach na tym terenie (stawy, źródła, strumienie, drobne zbiorniki 

naturalne, torfowiska) zebrano 63 gatunków tych owadów (CZACHOROWSKI I INN 2000) 

W jeziorach rezerwatu Lasu Warmińskiego stwierdzono 64 gatunków (CZACHOROWSKI 

i INN 1998).W Puszczy Białowieskiej odnotowano aż 79 gatunków (CZACHOROWSKI 

1998b), a więc najwięcej z badanych terenów. 

 Spośród 12 badanych zbiorników wodnych (w tym 9 jezior, 2 rzeki: Ełk i Lega 

oraz kanał), najwięcej gatunków jak i osobników występowało w rzece Ełk i tu przewa-

ga w porównaniu z pozostałymi zbiornikami jest znaczna. Jednakże biorąc pod uwagę 

jednakowe metody poboru prób, relatywnie duże bogactwo gatunkowe chruścików rze-

ki Ełk wskazuje, że spośród badanych zbiorników wodnych najmniej przekształcona 

fauna chruścików zasiedla właśnie rzekę Ełk. W odniesieniu do powiatu, w którym 

przeważa typ krajobrazu rolniczego, najcenniejszą pod względem zachowania bioróżno-

rodności można uznać rzekę Ełk. Drobne cieki jak i rzeka Lega są wyraźnie antropoge-

nicznie zmienione: zmeliorowane, często wyschnięte w okresie letnim. W konsekwencji 

obserwowane było duże ubóstwo gatunkowe.  

W rzece Ełk do gatunków dominujących należą: Hydropsyche angustipenis, Hy-

dropsyche pellicidula i Neuroclipsis bimaculata. Obecność tych gatunków w rzece Ełk 

wykazuje na wyraźny wpływ jezior, przez które przepływa wspomniana rzeka. Stwier-

dzono tam występowanie słodkowodnego krasnorostu Hildebrandia rivularis oraz gą-

bek słodkowodnych (CZACHOROWSKI 2003). 

W rzece Łynie eudominantami okazały się gatunki z tej samej rodziny co i w rze-

ce Ełk. Mianowicie Hydropsyche sp. i Hydropsyche pellicidula. Pod względem różno-

rodności gatunków obie rzeki są podobne, lecz nie identyczne (CZACHOROWSKI I INN 

1998, KANCLERZ 1997). 
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W rzece Pasłęce do klasy eudominantów należał gatunek Hydropsyche pellicidula, 

ale rzeka ta różniła się od wyżej porównywanych dużym bogactwem gatunkowym - aż 

73 gatunki na całej długości rzeki (CZACHOROWSKI 1988). 

Pod względem ilościowym dominował filtrator Hydropsyche angustipenis. Gatu-

nek ten jest typowy dla niewielkich rzek,  licznie występuje na odcinkach śródmiej-

skich, skupiając się przy środku rzeki, tak jak jest to widoczne na odcinku miejskim 

rzeki Kumieli (zwanej potocznie Dzikuską) , płynącej przez część Wysoczyzny Elblą-

skiej (STRECHLAU 2004). Przewaga liczebna tego gatunku występuję w rzece Kumieli 

na odcinku odbioru z elbląskiej mleczarni wód popłucznych. Można przypuszczać, że 

źródłem sestonu na tym odcinku mogą być zanieczyszczenia organiczne. Zastanawiają-

cym jest fakt, co jest przyczyną dominacji Hydropsyche angustipenis na śródmiejskim 

odcinku rzeki Ełk. Można więc przypuszczać, że duża liczebność Hydropsyche angusti-

pennis związana jest z antropogenicznym wpływem, zaś sam gatunek można traktować 

jako synantropijny. Wniosek ten należy dokładniej zweryfikować w dalszych bada-

niach. Jeśli się on potwierdzi, można będzie traktować Hydropsyche angustipennis jako 

gatunek wskaźnikowy, informujący o antropopresji. 

Rzeka Lega pod względem występującej tam liczby gatunków podobna jest do je-

zior. Gatunki które łączą te dwie rzeki (rz. Ełk i Lega) to: Anabolia sp. (występująca 

najliczniej), Mystacides azurea, Mystacides longicornis, Mystacides sp. i Athripsodes 

sp. występujące w mniejszej ilości. Jedynie w rzece Lega udało się złowić gatunek Mo-

lanna angustata, jest to gatunek w Polsce rzadki, występujący w najpłytszym, niezaro-

śniętym litoralu, charakterystyczny dla jezior mezotroficznych jak i eutroficznych.  W 

jeziorach jednak nie stwierdzono tego gatunku. Ciekawym gatunkiem z punktu widze-

nia przyrodnika, który w powiecie ełckim występował tylko nad rzeką Ełk była Ithytri-

chia lamellaris , gatunek zagrożony wyginięciem (SZCZĘSNY 1992; 2002).  

W latach 1984 –1986 prowadzono badania nad rozmieszczeniem chruścików rzeki 

Pasłęki, wówczas stwierdzono tam występowanie 12 gatunków nowych dla Pojezierza 

Mazurskiego. Wśród tych gatunków była Ithytrychia lamellaris (CZACHOROWSKI1998). 

 Według analizy jakościowej podobieństw faunistycznych Jezioro Ełckie jest  w 

17% podobne do  Jeziora Selmęt Wielki i kanału przy jeziorze ełckim.  

 Spośród badanych jezior największym i najgłębszym (maksymalna głębokość 55 

m) było Jezioro Ełckie. Pod względem jakościowym podobne jest do stawów  w okoli-

cy Centrum Edukacji Ekologicznej, gdyż zbiorniki te łączą swym występowaniem 2 

gatunki: Tricanodes bicolor i Mystacides azurea - nawet w bardzo podobnej do siebie 
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liczbie osobników. Zaskakującym jest stwierdzenie, że stawki mogą być aż tak podobne 

do jeziora, ale są to nowo powstałe lub wyczyszczone zbiorniki w pobliżu których ro-

śnie jeżogłówka (jak i przy brzegu Jeziora Ełckiego). Jednak pod względem jakościo-

wym jezioro te wykazało większe podobieństwo pod względem fauny chruścików do 

mniejszego jeziora Żabie Oczko. 

 Jezioro Selmęt Wielki było stanowiskiem najliczniej zasiedlonym przez chruści-

ki ze wszystkich badanych jezior. Stwierdzono również występowanie rozdepki rzecz-

nej Theodoxus fluviatilis, której najwyraźniej sprzyjają warunki tlenowe jeziora, jak i 

rzadkie gatunki chrząszczy wodnych. Świadczy to dobrze o czystości wody na badanym 

stanowisku. Pozostałe jeziora (Szyba, Selmęt Mały, Bajtkowskie czy torfowiskowe) są 

mniejsze i  zbliżone do siebie zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, 

biorąc pod uwagę faunę chruścików.  Nad Jeziorem Szyba jak i jeziorku torfowisko-

wym złapano cenne - wskaźnikowe gatunki ważek. 

 Zarówno fauna chruścików jak i pozostałych owadów związanych z wodą oraz 

wodopójek wskazuje na dobrą kondycję przede wszystkim rzeki Ełk jak i Jeziora Ełc-

kiego czy Selmęt Wielki .Pozostałe zbiorniki są również ciekawe, każdy z nich zaska-

kuje nas występowaniem innych, charakterystycznych dla danego siedliska gatunków. 
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Ryc. 1.  Ithytrichia lamellaris. 

Fig. 1.  Ithytrichia lamellaris 

Ryc. 2. Heptagenia fuscogrisea. 

Fig. 2. Heptagenia fuscogrisea. 

Ryc. 3. Leucorrhinia caudalis. 

Fig. 3. Leucorrhinia caudalis. 

Fig. 2. Leucorrhinia caudalis. 

Ryc. 4. Platambus maculatus. 

Fig. 4. Platambus maculatus 

Ryc. 5.  Lycaena dispar. 

Fig. 5. Lycaena dispar. 

Ryc. 6. Mapa przedstawiająca badane rzeki i jeziora powiatu ełckiego. 

Ryc. 6. The Map presenting investigated rivers and lakes of Ełk district. 

Ryc. 7. Struktura dominacji rodzin. 

Fig. 7. Strukture of domination of families. 

Ryc. 8. Liczebność gatunków w poszczególnych rodzinach. 

Fig. 8. Number of species of each families. 

Ryc. 9. Udział procentowy (klasy dominacji) chruścików badanych rzek i jezior w po-

wiecie ełckim. 
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Fig.9. Paticipation of caddisflies (domination classes) of investigated rivers and lakes of 

Ełk district. 

Ryc. 10. Podobieństwa faunistyczne między stanowiskami – metoda jakościowa Jaccar-

da, Jezioro 1 - Bajtkowskie, Jezioro 2 - Ełckie, Jezioro 3 - Szyba, Jezioro 4 - Sel-

męt Wielki, Jezioro 5 - Selmęt Mały, Jezioro 6 - Jezioro torfowiskowe, Jezioro 7 - 

Żabie Oczko, Jezioro 8 - Tatary Duże. 

Fig. 10. Faunal similarities between sampling stations - qualitative method of Jaccard, 

Lake 2 - Ełckie, Lake 3 - Szyba, Lake 4 - Selmęt Wielki, Lake 5 - Selmęt Mały, 

Lake 6 - beat-bog Lake, Lake 7 - Żabie Oczko, Lake 8 -Tatary Duże. 

Ryc. 11. Podobieństwa faunistyczne pomiędzy stanowiskami – formuła ilościowa Bray-

Curtisa. 

Fig.11. Faunal similarities between sampling stations - quantitative method of Bray-

Curtis, Lake 2 - Ełckie, Lake 3 - Szyba, Lake 4 - Selmęt Wielki, Lake 5 - Selmęt 

Mały, Lake 6 - beat-bog Lake, Lake 7 - Żabie Oczko, Lake 8 -Tatary Duże. 

Ryc. 12. Dendryt współwystępowania gatunków chruścików w badanych zbiornikach. 

Fig. 12.Dendrite of co-occurrence of caddis-files species of investigated reservoirs. 

Fot. 1 Stanowisko 4, rzeka Ełk w Stradunach. 

Photography 1. Sampling station 4, river Ełk (Straduny) 

Fot. 2. Stanowisko 13, Jezioro Tatary Duże. 

Photography 2 . Sampling station 13 Lakes Tatary Duże 

Fot. 3. Stanowisko 14, Torfowisko Łaśmiady, Sikora Juska. 

Photography 3. Sampling station 14. Lake Łaśmiady, Sikora Juska. 

 


