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WSTĘP 
 

Larwy chruścików są ważnym składnikiem biocenoz wodnych, ze względu na ich 

liczebność, biomasę oraz funkcję. Larwy występują we wszystkich typach wód słodkich, a w 

niektórych np. strumieniach i niewielkich rzekach są jednym z dominujących elementów 

makrobentosu. Imagines prowadzą lądowy tryb życia. 

Trichoptera to rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym, ich pełny cykl życiowy trwa 

zazwyczaj jeden rok, tylko niektóre gatunki z rodziny Hydroptilidae mają dwie generacje w 

roku lub cykl życiowy trwa dwa lata co jest związane z zasiedleniem wód o niskich 

temperaturach. Większość osobników dorosłych prowadzi nocny tryb życia. Dzień spędzają 

w zaroślach kryjąc się na spodniej stronie liścia lub w szczelinach i dziuplach. Larwy 

Trichoptera są w większości wrażliwe na brak tlenu i zanieczyszczenia. W związku z tym są 

wykorzystywane jako wskaźnik do oceny czystości wody (Turoboyski 1979). Najczęściej 

występują w wodach mezosaprobowych. 

Liczba gatunków współcześnie występujących na świecie szacowana jest na około 11 

tysięcy (Morse 1999). W Europie żyje ich ponad 900, w Polsce do tej pory udokumentowano 

występowanie ponad 260 (Czachorowski 1998). 

Chruściki Białorusi są poznane wyjątkowo słabo. Do końca naszego wieku 

opublikowano zaledwie kilka niewielkich prac faunistycznych (Czachorowski i Nesterovich 

1994). Intensywniejsze badania rozpoczęto pod koniec lat osiemdziesiątych i dotyczyły one 

chruścików źródeł (Czachorowski i Nesterovich 1992, Khmeleva et al. 1994). W pierwszym 

spisie chruścików Białorusi (Czachorowski i Nesterovich 1994) wykazano dla Białorusi 92 

gatunki. Można jednak spodziewać się ich około 180 – 200, w tym rzadkich gatunków 

związanych z bagnami, torfowiskami i śródleśnymi, dystroficznymi rzekami. Później badania 

prowadzono na obszarach torfowiskowych w południowej części Białorusi (Olmany), gdzie 

wykazano obecność 13 gatunków Trichoptera (Czachorowski, Moroz 1997, Moroz et al. 

1999), w północna część Białorusi (okolice Witebska, okolice jeziora Sielawa),, gdzie 

wykazano występowanie 19 gatunków (Czachorowski, Moroz 1997), we wschodniej części 

Białorusi (okolice Mohyla – 8 gatunków) oraz białoruskiej części Puszczy Białowieskiej 

(Czachorowski, Moroz 1997). W roku 1993 – 1996 zbadano faunę chruścików okolic Grodna.  

Kolejny, zrewidowany spis chruścików, z wyszczególnieniem występowania w siedmiu 

regionach Białorusi wykazuje 105 gatunków (Czachorowski 1997). Badania nad imagines 

okolic Grodna (dolina rzeki Niemen) oraz Centralnej Białorusi,  przyniosły nowe dane o 37 
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gatunkach chruścików, w tym 10 po raz pierwszy wykazywanych z Białorusi (Czachorowski, 

Prishchepchik 1998). 

Jak dotąd publikowane dane o chruścikach Białorusi miały charakter głównie 

faunistyczny. Wyraźnie brak jest badań siedliskowych i ekologicznych.  

Celem niniejszej pracy jest poznanie składu gatunkowego Trichoptera oraz 

rozmieszczenia siedliskowego larw w rzece Popław z uwzględnieniem profilu podłużnego.  
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MATERIAŁ I METODY BADAŃ 
Opis terenu badań 

 

Wyżyna Mińska jest najwyższą częścią Wyżyny Białoruskiej. Jest głównym działem 

wód między basenami rzek Morza Czarnego i Bałtyckiego. Na jego skłonach zaczynają się 

rzeki: basenu Niemana, Wilija i jej lewe dopływy: Serwecz, Ilija, Niemeńska Berezina z 

Isłoczą. Tu zaczynają się też rzeki basenu Dniepra – Dnieprowska Berezina i jej dopływy 

Ponja, Ganja, Swisłocz.  

Wyżyna Mińska rozciąga się na długości ponad 180 km. Na południe graniczy z 

Równiną Stołpcowską, na wschodzie z Niziną Wierchnio–Berezińską i centralnie z Równiną 

Berezińską. Na północy z Wzniesieniami Siłntańskimi, na zachodzie z Wyżyną Nareczańsko–

Wileńską. Na terytorium Wyżyny Mińskiej znajdują się najwyższe szczyty Białorusi: Góra 

Dzierżyńska, Łysa, Majak. 

W obrębie Wyżyny Mińskiej znajdują się różnorodne formy ukształtowania; 

współczesne rzeczne doliny i stare uskoki polodowcowe. Wyżyna Mińska zbudowana jest z 

utworów polodowcowych (moreny), piasków i glin. 

Terytorium Białorusi znajduje się w północnej, umiarkowanej strefie klimatycznej. 

Klimat Wyżyny Mińskiej umiarkowano – ciepły i wilgotny z oddziaływaniem morskich i 

kontynentalnych mas. Według schematu zoograficznego Białorusi Wyżyna Mińska jest 

częścią euro–syberyjskiej strefy rejonu środkoworuskiego. 

Rzeka Popław leży w Rejonie Mińskim. Jest dopływem rzeki Swisłoczy (basen 

Dniepru). Długość rzeki wynosi 13 km, powierzchnia zlewu wód obejmuje obszar 47 km² 

średni pochył wodnej powierzchni 3,9 stopnia.  

Źródła rzeki znajdują się na wschód od wsi Kryłowo koło Zasławia. Płynie w centralnej 

części Wyżyny Mińskiej. Rzeka Popław jest zmeliorowana na 5 odcinkach na długości 3,7 

km. Koło źródła rzeki znajduje się Zalew Wodny – Kryłowo. 

 

 

Opis stanowisk 
Badania terenowe nad występowaniem Trichoptera w rzece Popław przeprowadzono na 9 

stanowiska wyznaczonych wyznaczonych wzdłuż całego biegu rzeki Popław. Dla porównania 

uwzględniono fragment rzeki Isłocz i Rakowa oraz zbiornikach znajdujacych się w dolinie 

rzeki. Łącznie w badaniach uwzględniono 15 stanowisk.  

 

 - 6 -  



Stanowisko 1 

Zacharycze. Rzeka Popław przy mostku. Brzeg porośnięty pałką (Thypha sp.), 

przetacznikiem  Veronica, olszą, turzycami. Dno piaszczyste. Szerokość strumienia ok. 1m. 

 

Stanowisko 2 

Prawy dopływ rzeki Popław. Wołowścina. Długość rzeki 2-3 km, szerokość ok. 1 m. 

Dużo detrytusu, przy brzegu występują turzyce, porzeczki. Prąd rzeki słaby, dno zamulone. 

Obok odcinka rzeki znajduje się las bagienny. W lesie w zabagnionych odcinkach występuje 

Sphagnum. 

 

Stanowisko 3 

Rzeka Popław powyżej stanowiska 12. Szerokość 2-2,5 m, głębokość do 10 cm. 

Brzegi porośnięte olszami. Dno żwirowo – kamieniste, miejscami muliste. 

 

Stanowisko 4 

Stanowisko to znajduje się 100 m wyżej od stanowiska poprzedniego. Szerokość rzeki 

ok. 2-3 m. Prąd wolny, w prądzie znajduje się rdestnica kędzierzawa. Brzegi muliste, 

porośnięte strzałką wodną. Na dnie rzeki występują kłody. 

 

Stanowisko 5 

Rzeka Popław powyżej osady Zielonoje. Głębokość ok. 10 cm, prąd rzeki bystry. 

Brzeg w połowie zadrzewiony, w połowie pokryty, nieuregulowany. Dno piaszczysto – 

żwirowe. W nurcie rzeki liczne kamienie, gałęzie. 

Próby pobrano z zastoisk przybrzeżnych, z nurtu szybkiego rzeki oraz ze strumienia 

śródleśnego o szerokości ok. 1,2 m (prawy dopływ rzeki Popław).  

 

 

Stanowisko 6 

Rzeka Popław przy moście obok stacji. Prąd rzeki szybki, głębokość koło 10 m. Brzeg 

porośnięty olszą, wierzbami, występują gałęzie w przybrzeżnych zastoiskach. 

 

Stanowisko 7 

Rzeka Popław przy torach kolejowych, o szerokości ok. 3m, głębokość 10-20 cm. 

Brzeg porośnięty olszą, dno piaszczysto – kamieniste, kamienie porośnięte mchem.  
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Stanowisko 8 

Rzeka Popław znajdująca się poniżej Zielonoje tuż przed Zasławiem. Szerokość 2-3 

m. Brzeg porośnięty turzycami, przybrzeżne krzaki. Dno mulisto – piaszczyste. 

 

Stanowisko 9 

Dopływ rzeki Popław, strumień wolno płynący w Zasławiu, wypływa ze stawku. 

Szerokość 1,5 – 2,0 m. Na brzegu znajdują się wierzby, pokrzywy, trochę turzyc. 

 

Stanowisko 10 

Rzeka Popław przed ujściem do Swisłoczy w Zasławiu. Szerokość 2-3 m. Brzeg 

porośnięty wierzbami. Dno kamieniste. 

 

Stanowisko 11 

Podłużny zbiornik bez roślinności, niedaleko wyrobiska żwiru w Zasławiu. Zbiornik 

głęboki, wąski. Strome brzegi. 

 

Stanowisko 12 

Zielonoje (daczowisko). Sztuczny staw o powierzchni ok. 0,7 ha – eutroficzny. Na 

brzegu znajduje się rdest ziemno – wodny, sit, tatarak. Dno muliste. 

 

Stanowisko 13 

Rzeka Isłocz, koło Rakowa. Rzeka nieuregulowana, meandrująca, nizinna. Szerokość 

3-4 m, głębokość 1-2 m. W nurcie rzeki występują kępy rdestnicy kędzierzawej i moczarki 

kanadyjskiej. Na dnie kłody, na których znajdują się Hydropsychide, Rhyacophila, mniej jest 

Limnephilide. 

 

Stanowisko 14 

Wieś Połaczanka. Rzeka Rakowa przy ujściu do Isłoczy. Jeden brzeg wysoki z 

helokrenami, drugi łagodny. Woda bardzo czysta, nurt rzeki szybki. Na dnie znajdują się 

kłody, porośnięte mchem, niewielka ilość rdestnicy kędzierzawej. Dno żwirowo – kamieniste, 

miejscami dno piaszczyste. 
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Stanowisko 15 

Helokren rozległy w lesie, w kierunku do Isłoczy ok. 1 km. Rzeka Popław, długość 

14-16 km. Dolny odcinek rzeki zmeliorowany tuż przed Zasławiem. 

 

 

Metody zbierania materiału 
 

Próby pobrano na 15 stanowiskach, w tym na 9 wyznaczonych na rzece Popław (rys. 1) w 

czerwcu 1997 roku. Badany materiał pozyskano metodami jakościowymi, wykorzystując do 

połowu okazów ręczny czerpak hydrobiologiczny. Odłowiony materiał przeglądano w 

kuwetach. Wybrane i oznaczone osobniki zakonserwowano w 75% roztworze alkoholu 

etylowego z eterem.  

Liczba prób z poszczególnych stanowisk była zależna od zróżnicowania siedliskowego i 

fizycznej dostępności niektórych części rzeki. 

W badaniach uwzględniono następujące typy siedlisk: 

• dno piaszczyste, 

• dno żwirowe, rumosz 

• dno muliste, zastoiska (detrytus, liście) 

• źródło, helokren. 

Pozyskane Trichoptera oznaczono korzystając z dostępnych kluczy do oznaczania 

chruścików. Materiał będący podstawą niniejszej pracy obejmuje 1511 larw należących do 34 

gatunków (tab. 1). 

 

Zastosowane metody statystyczne 
 

Dominację wyliczono ze wzoru: 

%100
N
nDi =  

gdzie: 

Di – dominacja i-tego gatunku, 

n – liczebność i-tego gatunku, 

N – łączna liczebność wszystkich gatunków. 
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 Wyróżniono za Biesiadką (1980) następujące klasy dominacji: 

• eudominanci (gatunki o liczebności ponad 10%), 

• dominanci (5,1 – 10%), 

• subdominanci (2,1 – 5%), 

• recedenci (poniżej 2%). 

 

 

Frekwencję na stanowiskach wyliczono ze wzoru: 

%100
S
sFi =  

gdzie: 

Fi – frekwencja i-tego gatunku, 

s - liczba  stanowisk z i-tym gatunkiem, 

S - liczba wszystkich stanowisk. 
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WYNIKI 
Ogólna charakterystyka fauny 

 

Ogółem wykazano występowanie gatunków Trichoptera (tab. 1). Pod względem 

gatunkowym materiał ten stanowi 17% Białorusi. Spośród zebranych gatunków nowymi dla 

Białorusi okazały się: Apatania auricula, Athripsodes albifrons, Beraeodes minutus, Halesus 

tesselatus, Lasiocephalia basalis, Limnephilus lunatus, Limnephilus rhombicus, Lithax sp., 

Lype reducta, Oligoplectrum maculatum, Plectrocnemia conspersa, Potamophylax 

rotundipennis, Silo graellsi, Silo piceus, Ithytrichia lamellanis, Mystacides azurea. 

Najwięcej gatunków (10 gatunków) należało do rodziny Limnephilidae, 5 do rodziny 

Goeridae. Rodzina Leptoceridae była reprezentowana przez trzy gatunki, po dwa gatunki 

stwierdzono w rodzinie: Sericostomatidae. Pozostałe rodziny: Beraeidae, Psychomyidae, 

Polycentropodidae, Rhyacophilidae reprezentowane były przez jeden gatunek. 

Pod względem ilościowym najwięcej larw należało do rodziny Limnephilidae (1232 

osobników, 82% całości materiału). Znacznie mniej zebranych larw należało do rodziny 

Goeridae (139 osobników, 9% całości materiału). Mniejsze znaczenie ilościowe mają 

rodziny: Hydropsychidae (38 osobników, 2% całości materiału) oraz rodzina Rhyacophilidae 

(35 osobników, 2% całości materiału). W pozostałych rodzinach stwierdzono bardzo małą 

liczbę osobników. 

Wynika z tego, że na zróżnicowanie i strukturę gatunkową jak również na liczebność i 

strukturę ilościową miały wpływ rodziny: Limnephilidae i Goeridae. 

W zebranym materiale stwierdzono cztery klasy dominacji: eudominanci, dominanci, 

subdominanci, recedenci. Zdecydowanie najwięcej gatunków należało do recedentów. 

Najwięcej larw należało do eudominantów (55% całości materiału). Mniejszą liczebność 

stanowili dominanci (21% całości materiału) i subdominanci (17% całości materiału), a 

najmniejszą recedenci (7% całości materiału) (rys. 2). 

O zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej zadecydowali recedenci (67% całości 

materiału) natomiast o liczebności eudominanci. 

W zebranym materiale eudominantem okazał się Chaetopteryx sp. Do dominantów 

należały: Anabolia sp., Limnephilus lunatus, Potamophylax latipennis. Subdominanci 

reprezentowani byli przez następujące gatunki: Goera pilosa, Halesus digitatus, Halesus 

tesselatus, Hydropsyche pellucidula, Rhyacophila nubila, Silo graellsi, Silo piceus. Natomiast 

recedenci obejmują pozostałe 22 gatunki. 
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 W rzece Popław strwierdzono obecnośc.32. gatunków, w rzece Isłoczy 8, zaś w rzece 

Rakowej stwierdzono obecność 12 gatunków (tab. 1.). Wspólnymi gatunkami dla badanych 

rzek okazały się następujące gatunki: Anabolia sp., Chaetepteryx sp., Halesus digitatus, 

Lasiocephalia basalis, Hydropsyche pellucidula, Potamophylax latipenis, Rhyacophila 

nubila.wspólnym Dla rzeki Isłocz i rzeki Popław gatunkiem okazał się Polycentropus 

flavomaculat, zaś gatunki Halesus tesselatus, Oligoplectrum maculatum, Ithytrichia 

lamellaris okazały się gatunkami wspólnymi dla rzeki Rakowa i Popław.  

 

 

Rozmieszczenie na stanowiskach 
 

Badania przeprowadzono na 15 stanowiskach. Największą liczbę osobników 

odnotowano na stanowisku 5 (286 osobników). Najmniejszą liczbę osobników pozyskano na 

stanowisku 12 (5 osobników) i stanowisku 15 (dwa osobniki). 

Największą liczbą gatunków charakteryzuje się stanowisko 14 (12 gatunków) 

następnie stanowiska 6 i 7 (po 10 gatunków), stanowisko 4 oraz 8 (8 gatunków), zaś 

najmniejszą liczbę gatunków odnotowano na stanowisku 15 (trzy gatunki). (tab. 1). 

Najwięcej osobników zebrano na stanowisku 5 (286 osobników) należących do 8 

rodzin. Najwięcej osobników należało do taksonuu Chaetopteryx sp. (251 osobników). 

Na stanowisku 1 zebrano 37 osobników należących do 3 gatunków i 1 rodziny. 

Najwięcej osobników należało do gatunku Anabolia sp. (31 osobników). Mniej liczny okazał 

się gatunek Potamophylax rotundipennis (2 osobniki). Struktura dominacji przedstawia się 

następująco: 

EUDOMINANCI: Anabolia sp. (83,7%) 

                               Chaetopteryx sp. (10,8%) 

DOMINANCI: Potamophylax rotundipenni (5,4%) 

Stanowisko 2 liczyło 94 osobników należących do 5 gatunków i 3 rodzin. Najwięcej 

osobników należało do gatunku Chaetopteryx sp. (65 osobników). Najmniej osobników (po 1 

osobniku) należało do gatunku: Limnephilus rhombicus oraz Silo piceus. Struktura dominacji 

na stanowisku 14 przedstawia się następująco: 

EUDOMINANCI: Chaetopteryx sp. (69,1%) 

                               Halesus digitatus (24,4%) 

SUBDOMINANCI: Selicostomatidal indet. (4,2%) 

RECEDENCI: Silo piceus (1%) 
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                        Limnephilus rhombicus (1%) 

Ze stanowiska 3 pozyskano 83 osobników należących do 4 gatunków i 5 rodzin. 

Najwięcej larw należało do gatunku Chaetopteryx sp. (59 osobników). Najmniej liczny był 

gatunek Silo pallipes. Struktura dominacji przedstawia się następująco: 

EUDOMINANCI: Chaetopteryx sp. (71%) 

                               Rhyacophila nubila (15,6%) 

DOMINANCI: Anabolia sp. (9,6%) 

SUBDOMINANCI: Silo pallipes (3,6%) 

Na stanowisku 4 pozyskano 195 osobników należących do 8 gatunków i 5 rodzin. 

Najbardziej liczne były gatunki: Chaetopteryx sp. (86 osobników) oraz Potamophylax 

latipenis (87 osobników). Najmniej osobników liczyły gatunki Silo piceus oraz Potamophylax 

rotundipennis (jeden osobnik). Struktura dominacji  przedstawia się następująco: 

EUDOMINANCI: Chaetopteryx sp. (44,1%) 

                               Potamophylax latipenis (44,6%) 

SUBDOMINANCI: Limnephilus lunatus (4,6%) 

                                 Sericostoma personatum (3%) 

RECEDENCI: Plectrocnemia conspersa (1,5%) 

                        Potamophylax rotudipennis (0,5%) 

                        Silo piceus (0,5%) 

Na stanowisku 5 odłowiono 286 osobników należących do 7 gatunków i 5 rodzin. 

Najbardziej liczny okazał się gatunek Chaetopteryx sp. (251 osobników), a najmniejszą 

liczebność wykazał gatunek Sericostoma personatum (1 osobnik). Analizując strukturę 

dominacji wyróżniono cztery klasy dominacji: 

EUDOMINANCI: Chaetopteryx sp. (87,7%) 

DOMINANCI: Silo pallipes (5,9%) 

SUBDOMINANCI: Rhyacophila nubila (2,7%) 

RECEDENCI: Halesus digitatus (1,7%) 

                        Halesus tesselatus (0,6%) 

                        Plectrocnemia conspersa (0,6%) 

Sericostoma personatum (0,3%) 

Na stanowisku 6 pozyskano 126 osobników należących do 10 gatunków i 5 rodzin. 

Najwięcej osobników należało do gatunku Chaetopteryx sp., Silo graellsi, Silo piceus (36 

osobników). Najmniej liczny był gatunek Potamophylax cingulatus, Lype reducta (jeden 

osobnik). Struktura dominacji przedstawia się następująco: 
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EUDOMINANCI: Chaetopteryx sp. (28,5%) 

                               Silo graellsi (28,5%) 

                               Silo piceus (28,5%) 

SUBDOMINANCI: Halesus digitatus (2,3%) 

                                 Polycentropus flavomaculat (2,3%) 

                                 Silo palipes (2,3%) 

                                 Rhyacophila nubila (3,9%) 

RECEDENCI: Apatanio auricula  (1,5%) 

                        Lype reducta (0,7%) 

                        Potamophylax cingulatus (0,7%) 

Na stanowisku 7 zebrano 86 osobników należących do 10 gatunków i 5 rodzin. 

Struktura dominacji na stanowisku 1 przedstawia się następująco: 

EUDOMINANCI: Chaetopteryx sp. (20,9%) 

        Limnephilus lunatus (26,7%) 

                               Halesus tesselatus (27,9%) 

DOMINANCI: Anabolia sp. (9,3%) 

                         Silo pallipes (5,8%) 

SUBDOMINANCI: Rhyacophila nubila (3,4%) 

                                 Apatanio auricula (2,3%) 

RECEDENCI: Potamophylax latipenis (1,1%) 

                        Sericostoma sp. (1,1%) 

                        Mystacides azurea (1,1%) 

Na stanowisku 8 odłowiono 194 osobników należących do 8 gatunków i 4 rodzin. 

Największą liczebność reprezentował gatunek Chaetopteryx sp. (79 osobników) zaś najmniej 

przedstawicieli było gatunku Lithax sp. oraz Sericostoma personatum (jeden osobnik). 

Struktura dominacji przedstawia się następująco: 

EUDOMINANCI: Chaetopteryx sp. (40,7%) 

                               Halesus digitatus (20,6%) 

                               Limnephlius lunatus (27,3%) 

DOMINANCI: Anabolia sp. (8,2%) 

RECEDENCI: Goera pilosa (1,5%) 

                         Beracodes minutus (0,5%) 

                         Lithax sp. (0,5%)                         

                        Sericostoma personatum  (0,5%) 
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Ze stanowiska 9 pozyskano 60 osobników, należących do czterech gatunków i jednej 

rodziny. Największą liczebnością charakteryzował się gatunek Limnephilus lunatus (37 

osobników) oraz Chaetopteryx sp. (18 osobników). Natomiast najniższą liczebnością wykazał 

się gatunek Halesus digitatus. Struktura dominacji na stanowisku 9 przedstawia się 

następująco: 

EUDOMINANCI: Limnephilus lunatus (61,6%) 

                              Chaetopteryx sp. (30%) 

DOMINANCI: Anabolia sp. (6,6%) 

RECEDENCI: Halesus digitatus (1,6%) 
Stanowisko 10 reprezentowanie było przez 48 osobników, należących do 7 gatunków i 

5 rodzin. Najbardziej liczny w osobniki był gatunek Goera pilosa (25 osobników), zaś 

najmniej liczne bo po pojednym osobniku były gatunki: Potamophylax latipenis, Rhyacophila 

nubila. Struktura dominacji przedstawia się następująco: 

EUDOMINANCI: Goera pilosa (52%) 

                              Anabolia sp. (16,6%) 

                              Chaetopteryx sp. (12,5%) 

                              Hydropsyche pellucidula (10,4%) 

SUBDOMINANCI: Polycentropus flavomoculat (4,1%) 

RECEDENCI: Potamophylax latipenis (2%) 

                        Rhyacophila nubila (2%) 

Na stanowisku 11 nie stwierdzono obecności Trichoptera 
Na stanowisku 12 odłowiono małą liczbę osobników (5 osobników) należących do 3 

gatunków i 5 rodzin. Najwięcej larw należało do gatunku Athripsodes albifrons i Triaenodes 

sp. (dwa osobniki), Molanna angustata (jeden osobnik). 

Stanowisko 13 liczyło 169 osobników należących do 7 gatunków i 5 rodzin.  

Najwięcej osobników (133 osobniki) liczył gatunek Chaetopteryx sp. , zaś najmniej liczył 

gatunek Potamophylax latipenis (jeden osobnik) Analizując strukturę dominacji wyróżnia się 

wszystkie cztery klasy dominacji: 

EUDOMINANCI: Chaetopteryx sp. (78,6%) 

DOMINANCI: Hydropsyche pellucidula (9,4%) 

SUBDOMINANCI: Anabolia sp. (3,5%) 

                                 Halesus digitatus (2,9%)  

                                 Lasiocephalia basalis (2,3%)  

                                 Rhyacophila nubila (2,3%) 
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RECEDENCI: Potamophylax latipenis (0,59%) 

Na stanowisku 14 odłowiono 166 osobników należących do 12 gatunków i 7 rodzin. 

Najwięcej osobników (73 osobników) należało do gatunku Chaetopteryx sp., najmniej 

osobników (jeden osobnik) należało do gatunków: Ithyrtrichia lamellaris oraz Rhyacophila 

nubila. Na stanowisku 14 wyróżniono cztery klasy dominacji: 

EUDOMINANCI: Chaetopteryx sp. (43,9%) 

                               Lasiocephalia basalis (14,4%) 

                               Hydropsyche pellucidulla (10,2%) 

DOMINANCI: Anabolia sp. (8,4%) 

                         Halesus tesselatus (7,8%) 

                         Potamophylax latipenis (6,5%) 

SUBDOMINANCI: Goera pilosa (3,6%) 

RECEDENCI: Halesus digitatus (1,8%) 

                        Oligoplectrum maculatum (1,1%) 

                        Athripsodes albifrons (0,6%) 

                        Rhyacophila nubila (0,6%) 

                        Ithytrichia lamellaris (0,6%) 

Ze stanowiska 15 pozyskano dwa osobniki należące do dwóch gatunków i jednej 

rodziny.  

Z powyższych rozważań wynika, że takson Chaettopteryx sp. okazał się gatunkiem 

dominującym dla każdego stanowiska. Najbardziej podobne pod względem gatunkowym 

okazały się jednak stanowiska 5 i 4, 13 i 14, 9 i 8. Pozostałe stanowiska różniły się bardziej 

składem gatunkowym. Stanowisko 13 (rzeka Isłocz koło Rakowa) wykazało się dużym 

podobieństwem w stosunku do stanowiska 14 (rzeka Rakowa) zarówno pod względem 

liczebności gatunków jak i występowaniem gatunków. Na obu tych stanowiskach 

eudominantem okazał się Chaetopteryx sp. Pozostałe wspólne gatunki  dla obu stanowisk to: 

Hydropsyche pellucidula, Lasiocephalia basalis, Anabolia sp., Halesus digitatus, 

Rhyacophila nubila, Potamophylax latipenis. Na stanowisku 14 wystąpiły również takie 

gatunki jak: Goera pilosa, Oligoplectrum maculatum, Athripsodes albitrons, Ithytrichia 

lamellaris, których obecności nie stwierdzono na stanowisku 13. 

Analizowano podobieństwa faunistyczne między stanowiskami wykorzystując kilka 

różnych formuł statystycznych. W dendrycie podobieństw wyliczonych formułą Jaccarda 

(rys. 3) można wyróżnić trzy bloki: 

BLOK 1 – tworzyły stanowiska 6, 7 i 3, 5 i 4 (23%) 
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BLOK 2 – tworzyły stanowiska 9 i 8, 13 i 14, 10 (25%) 

BLOK 3 – tworzyły stanowiska 2, 1 i 15. 

Stanowisko 12 odznaczyło się zerowym podobieństwem, co jest zrozumiałe gdyż jest 

to sztuczny staw eutroficzny i należało się spodziewać odmiennej fauny. 

Wewnątrz tych bloków są podobieństwa między stanowiskami. W bloku 1 wyraźnie 

podobne są stanowiska 7 i 3 (40%) oraz 5 i 4 (37%). 

Dla bloku 2 stanowiskami wspólnymi są 9 i 8 (50%), a także stanowiskiem 13 i 14 

(60%). W bloku 3 zaś podobieństwo stwierdzono między stanowiskami 1 i 15 (25%). 

W ujęciu ilościowym stanowiska grupowały się zasadniczo inaczej i wartości 

podobieństw były nieco inne.  

W formule Bray – Curtisa (rys. 4) wyraźnie wyodrębnia się stanowisko 12 i 15, oba te 

stanowiska odznaczyły się zerowym podobieństwem, gdyż to sztuczny staw i helokren. 

Pozostałe stanowiska grupowały się w dwóch wyraźniejszych blokach. 

Blok 1 – tworzyły stanowiska 7, 9, 1, 10 (23%) 

Blok 2 – tworzyły stanowiska 6, 13, 5, 14, 3, 2, 8, 4 (25%). 

 Jednocześnie zauważa się, że najbardziej podobne pod względem ilościowym okazały 

się stanowiska 2 i 8 (60%), 5 i 13 (58%) oraz 7 i 9 (56%). 

Pozostałe stanowiska wyraźnie odbiegały od siebie. 

 W obu metodach stanowiska z rzeki Isłocz i Rakowej największymi podobieństwami 

wykazywały się z dolnymi odcinkami rzeki Popław, zaś źródło helokrenowe z górnymi 

odcinkami. Można więc uznać, że analiza podobieństw faunistycznych miedzy stanowiskami 

oddaje dość dobrze charakterystykę rozmieszczenia w profilu podłużnym. 

 

 

Rozmieszczenie siedliskowe larw 
 

Podobieństwa faunistyczne pomiędzy siedliskami wyliczono według Jaccarda i Bray – 

Curtisa. Wyniki wyliczeń przedstawiono w postaci dendrytów (rys. 5, 6). W analizie 

uwzględniono cztery siedliska (piaszczyste, kamieniste, muliste, żwir). Największym 

podobieństwem wśród nich odznaczyły się siedliska: żwir i piaszczyste (61%), następnie 

muliste (43%) oraz kamieniste (39%). Siedliska te tworzą odrębny blok. Fauna źródła 

helokrenowego odznaczyła się mniejszym stopniem podobieństwa. 

Pod względem ilości gatunków najbogatsze były siedliska: dna piaszczystego i dna 

mulistego. Wykazywały one duży poziom (70%) podobieństw jeśli chodzi o zróżnicowanie 
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gatunkowe. Najliczniejszymi gatunkami tych siedlisk były: Chaetopteryx sp. Limnephilus 

lunatus, Rhyecophila nubila. 

Pod względem jakościowym podobieństwem odznaczały się siedliska dna mulistego i 

dna kamienistego, gdzie masowo występowały takie gatunki Trichoptera jak: Chaetopteryx 

sp., Potamophylax latipenis, Silo piceus (tab. 2). 

Dla siedliska żwir (rumosz) była charakterystyczna obecność Chaetopteryx sp., 

Lesiophelia basalis, Potamophylax latipenis. Inne gatunki łączyła mała ilość gatunków i 

osobników z innymi siedliskami. 

Najuboższym siedliskiem pod względem liczby gatunków i ich liczebności było 

źródło helokrenowe, gdzie występowały dwa gatunki: Chaetopteryx sp., Potamophylax 

nigricornis. 

Z powyższych rozważań wynika, że gatunek Chaetopteryx sp. jest gatunkiem 

charakterystycznym dla rzeki Popław, gdyż występuje we wszystkich typach siedlisk. 

Jednocześnie zauważa się, że w formule Bray – Curtisa wyraźnie wyodrębnia się 

źródło (helokren) (2%) zaś wspólnym podobieństwem siedliskowym charakteryzowały się 

siedliska typu dna kamienistego i żwir (63%) oraz dno muliste i dno piaszczyste (76%). 

 

 

Analiza współwystępowań gatunków 
 

W celu dokładniejszego poznania zgrupowań chruścików badanych rzek policzono 

współwystępowania w oparciu o formułę Jaccarda, uwzględniającą jedynie fakt 

występowania gatunku. Dane zebrano z postaci dendrytu (rys. 7). Na podstawie analizy 

wyników wyróżniono kilka zgrupowań Trichoptera (oznaczoną literą B oraz liczbą). 

B1 – zgrupowanie to utworzyły 2 gatunki o bardzo dużym stopniu współwystępowania 

(100%) (Mystacides azurea, Sericostoma sp.). Oba gatunki związane są z siedliskiem typu 

piaszczystego. 

B2 – w skład tego zgrupowania wchodzą gatunki: Potamophylax rotundipennis, Sericostoma 

personatum, Plectrocnemia conspersa. Poziom współwystępowania tego zgrupowania 

wynosi 18%. W tym zgrupowaniu największy poziom współwystępowania (60%) zauważa 

się między następującymi gatunkami: Sericostoma personatum i Plectrocnemia conspersa. 

Gatunki te związane są z siedliskiem typu żwirowego, dna mulistego i dna piaszczystego. 

B3 – Selicostomatidae indet., Limnephilus rhombicus tworzą zgrupowanie o średnim (38%) 

poziomie współwystępowania. Związane są z siedliskiem typu mulistego. 
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B4 – zgrupowanie to tworzą gatunki Limnephilus lunatus, Halesus digitatus, Potamphylax 

latipenis, Chaetopteryx sp. Zgrupowanie to występuje na poziomie 4%. Gatunki te związane 

są ze wszystkimi typami siedlisk. W zgrupowaniu tym wyróżnia się dwa podzgrupowania: 

B4A – podzgrupowanie to tworzą gatunki Limnephilus lunatus i Halesus digitatus o stopniu 

współwystępowania 40%. 

B4B – podzgrupowanie to tworzą gatunki Potamophylax latipenis i Chaetopteryx sp. Poziom 

współwystępowania wynosi 20%. 

B5 – Lithax sp., Beraeodes minutes tworzą zgrupowanie o bardzo dużym (100%) poziomie 

współwystępowania. Związane są z siedliskami typu piaszczystego i dna mulistego. 

B6 – zgrupowanie to tworzą gatunki Molanna angustata, Triaenodes sp., Athripsodes sp. 

Poziom współwystępowania wynosi 67%. Gatunki te związane są z siedliskami typu żwir, 

dno kamieniste i dno muliste. 

B7 – zgrupowanie to wyodrębnia się na poziomie 3%. Tworzą go następujące gatunki: 

Oligoplectrum maculatum, Ithytrichia lamellaris, Athripsodes albifrons, Goera pilosa, 

Hydropsyche pellucidula, Lasiocephalia basalis, Halesus tesselatus, Anabolia sp. Związane 

są ze wszystkimi typami siedlisk. W zgrupowaniu tym wyodrębnuje się na wyższym 

poziomie współwystępowań: 

B7A = Oligoplectrum maculatum, Ithytrichia lamellaris, Athripsoedes albifrons tworzą to 

podzgrupowanie o dużym (70%) poziomie współwystępowania.  

B7B – podzgrupowanie to tworzą dwa gatunki Hydropsyche pellucidula oraz Lasiocephalia 

basalis o stopniu współwystępowania 65%.  

B7C – współwystępowanie gatunków tego podzgrupowania wynosi 100% i tworzą go dwa 

gatunki: Athripsodes albifrons, Ithytrichia lamellaris.  

B8 – zgrupowanie to tworzą następujące gatunki: Silo piceus, Silo graellsi, Silo pallipes, 

Rhyacophila nubila, Potamophylax cingulatus, Lype reducta, Polycentropus flavomaculat, 

Apatanio auricula, związane ze wszystkimi typami siedlisk. Zgrupowanie występuje na 

poziomie 30% współwystępowania. Wyróżniamy następujące podzgrupowania: 

B8A – tworzą go dwa gatunki Silo piceus i Silo graellsi. Poziom współwystępowania tych 

gatunków wynosi 98%. 

B8B – Potamophylax cingulatus oraz Lype reducta tworzą to podzgrupowanie o bardzo 

dużym (100%) poziomie współwystepowania. 

B8C – podzgrupowanie to tworzą gatunki: Polycentropus flavomaculat i Apatanio auricula o 

stopniu współwystępowania 45%. 
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Potamophylax nigricornis odznaczał się zerowym współwystępowaniem z 

pozostałymi gatunkami. 

Z analizy diagramu wynika, że niektóre zgrupowania wyraźnie wyodrębniły się w 

porównaniu do pozostałych. 

Z powyższych rozważań wynika, że gatunki charakteryzujące się dużą liczebnością 

miały z reguły niski stopień współwystępowań. 

 

 

 

Ocena specyficzności fauny 
 

Dla zbadania stopnia specyficzności fauny chruścików analizowano wskaźniki 

naturalności dla każdego stanowiska oddzielnie (tab. 1). Uwzględniono dwa podejścia. W 

jednym skoncentrowano się na faunie strumieni w drugim na faunie rzek. 

Najwyższymi wskaźnikami w ujęciu jakościowym w odniesieniu do strumieni 

odznaczyły się stanowiska 4 (Wns = 12) i 9, 5, 2  (Wns = 11). Najniższe wskaźniki 

zanotowano dla stanowiska 12 (Wns = 1). W ujęciu ilościowym największe wartości 

zanotowano dla stanowiska 5 i 9 (Wni = 15) oraz 2 (Wni = 14). Na niektórych stanowiskach 

wartości Wni były wyższe niż Wns, co świadczy o dużej liczbie gatunków specyficznych dla 

strumieni o ich mniejszym udziale ilościowym. Liczniejsze były tam  gatunki niespecyficzne 

(eurytopowe) lub charakterystyczne dla innych siedlisk. 

W drugim podejściu skoncentrowano się na faunie rzek. Najwyższymi wskaźnikami w 

ujęciu jakościowym w odniesieniu do rzek odznaczały się stanowiska 13 i 14 (Wns = 12). 

Najniższe wskaźniki odnotowano na stanowisku 12 (Wns = 1,5). W ujęciu ilościowym 

największe wartości zanotowano dla stanowisk 14 i 4 (Wni = 8,5), najniższe zaś na 

stanowisku 12 (Wni = 1,3). Na niektórych stanowiskach wartości Wns były niższe niż Wni. 

Świadczy to o dużej liczbie gatunków specyficznych dla rzek, lecz ich mniejszym udziale 

ilościowym. 

Jeśli pominąc stanowiska wód stojących, to zauważa się, ze górne odcinki rzeki 

Popław odznaczyły się wyższymi wskaźnikami naturalności dla fauny strumieni. Jedynie 

stanowisko 10 uzyskało wyraźne wyzszy wskaźnik Wns dla rzek niż strumieni. Zaś 

stanowiska 6 i 7 miały zbliżone wartości wskaźników naturalności biocenoz strumieniowych i 

rzecznych. Natomiast dka stanowiska analizowane porównawczo dotycz ace rzeki Isłocz i 
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rakowa odznaczyły się wyraźnie wyzszymi wskaźnikami ukierunkowanymi na faune rzek 

(tab. 1). 

Stanowisko 12 charakteryzowało się najniższym wskaźnikiem naturalności zarówno 

dla rzek i strumieni. Stanowisko to wyznaczone było na sztucznym stawie eutroficznym. 

Analiza wskaźników naturalności wskazuje, że fauna chruścików badanych rzek ma 

wyraźnie charakter strumieniowy. Jedynie stanowiska 10 (rzeka Popław przez ujściem do 

Swisłoczy), 13 (rzeka Isłocz koło Rakowa); 14 (rzeka Rakowa przy ujściu do Isłoczy) 

odznaczyły się wyższymi wartościami wskaźników ukierunkowanych na faunę rzeczną. 

Można wnioskować, że na tym odcinku pojawia się typowa fauna rzeczna, a zanika fauna 

charakterystyczna dla strumieni. 
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DYSKUSJA 

W rzekach: Popław, Isłocz i Rakowo stwierdzono 34 gatunki chruścików. W rzece 

Popław stwierdzono obecność 14 gatunków chruścików, zaś w rzece Isłocz 8 gatunków 

Trichoptera. W rzece Rakowej odnotowano 12 gatunków. W porównaniu do innych rzek 

nizinnych jest to liczba stosunkowo nieduża. Wynika one jednak z pilotażowego charakteru 

badań i popbrania małej liczby prób. 

Bliżej warto porównać chruściki rzeki: Wałszy, Łyny, Pasłęki i Pisy. W rzece Wałszy 

stwierdzono 31 gatunków (Lugowska 2000), w tym wspólnych gatunków było 11: 

Hydropsyche pellucidula, Anabolia sp., Limnephilus lunatus, Limnephilus rhombinus, 

Chaetopteryx sp., Halesus digitatus, Halesus tesselatus, Potamophylax rotundipennis, Goera 

pilosa, Athripsodes albifrons. Analizując strukturę dominacji obu rzek można stwierdzić iż w 

obu przypadkach gatunkiem dominującym okazał się Chaetopteryx sp. Do dominantów w obu 

rzekach należy Limnephilus lunatus. W rzece Popław kolejnymi dominantami były Anaboli 

sp. i Potamophylax latipenis, w rzece Wałszy natomiast Limnephilus rhombicus. Do 

subdominantów w obu rzekach należała Hydropsyche pellucidula. W rzece Popław kolejnymi 

subdominantami okazały się Halesus digitatus, Halesus tesselatus, Goera pilosa, Rhyacophila 

nubila, Silo graellsi, Silo piceus. Do recedentów w rzece Popław zaliczono 23 pozostałe 

gatunki zaś w rzece Wałszy 21 gatunków. 

W górnym odcinku rzeki Łyny stwierdzono występowanie 31 gatunków chruścików 

(Czachorowski i inni 1998, Kanclerz 1997). Porównanie składu gatunkowego i struktury 

ilościowej rzeki Popław i Łyny wskazuje podobną strukturę faunistyczną. W rzece Popław  

stwierdzono 14 gatunków wspólnych z Łyną. Do tych gatunków należą Rhyacophila nubila, 

Polycentropus flavomaculatus, Hydropsyche pellucidula, Lithax sp., Silo pallipes, 

Limnephilus lunatus, Limnephilus rhombicus, Chaetopteryx sp., Halesus digitatus, Halesus 

tesselatus, Athripsodes albifrons, Lype reducta, Goera pilosa, Anabolia sp. Rozpatrując 

strukturę dominacji obu rzek można stwierdzić różnice. W rzece Łynie eudominantami 

okazały się: Hydropsyche sp., Hydropsyche pellucidula. Do klasy dominantów w rzece Łynie 

należał jeden gatunek Ceraclea dissimilis. W grupie subdominantów również nie ma 

gatunków wspólnych z rzeką Popław, w rzece Łynie stwierdzono jeden gatunek Halesus 

digitatus. Recedentów w rzece Popław reprezentuje 22 gatunki (1,4% całości materiału), zaś 

w Łynie 26 gatunków. 

Dosyć dużo gatunków bo aż 73 stwierdzono w rzece Pasłęce (Czachorowski 1988) lecz 

w badaniach uwzględniono rzekę na całej jej długości. A więc duża liczba gatunków wynikać 

może z większej różnorodności siedliskowej. Analizując strukturę dominacji rzeki Popław i 
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Pasłęki można wykazać istotne różnice. W obydwu rzekach wyróżniono wszystkie cztery 

klasy dominacji. Eudominantami w Pasłęce okazały się dwa gatunki: Hydropsyche 

pellucidula (35%) i Brachycentropus subnubilus (15%). W Pasłęce do klasy dominantów 

należały Potamophylax latipenis (4%), Chaetopterygini sp. (3%). Klasę recedentów w rzece 

Pasłęka zaliczono 65 gatunków np. Rhyacophila vulgaris (0,02%), Holocentropus stagnalis 

(0,04%). 

Różnice w klasach dominacji porównywanych rzek mogą wynikać z odmiennych 

wymagań siedliskowych taksonów w nich występujących. Wiele gatunków licznie 

występujących w Pasłęce: Cheumantopsyche lepida, Lepidostoma hirtum, bądź 

charakterystycznych dla niej Rhyacophila obliterata, R. fasciata, R. dorsalis, Agapetus 

fuscipens, Polycentropus irroratus (gatunki typowe dla sfery potoku), Cymus trimaculatus, 

Holocentropus dubius (gatunki typowe dla dolnych odcinków rzek nizinnych, o relatywnie 

wolnym prądzie) i wiele innych, w badanej rzece nie występowało (Kanclerz 1997). 

W górnym odcinku rzeki Pisy stwierdzono 22 gatunki (Lipnicka 1999). Rozpatrując 

strukturę dominacji można stwierdzić, iż eudominantem tej rzeki okazał się Halesus digitatus 

i Limnephilus bipunctatus. Do dominantów w rzece Pisie zaliczono Chaetopteryx villosa, 

Limnephilus stigma, Limnephilus lunatus, Limnephilus flavicornis. Subdominantami rzeki 

Pisy okazały się: Limnephilus vittatus, Limnephilus rhombicus, Hydropsyche siltalati, 

Potamophylax rotunolipenis, Anabolia laevis, Hydropsyche sp. Natomiast najliczniejszą 

grupą okazali się recedenci obejmując 10 gatunków w rzece Pisie. 

Na tle omówionego piśmiennictwa można wnioskować, że fauna Trichoptera rzeki 

Popław oraz rzeki Isłocz i Rakowa jest typową fauną dla rzek nizinnych środkowo-

europejskich. Świadczy to o dużym wzajemnym wpływie tych faun oraz o dużym udziale 

gatunków w faunie strumieni. 

Przeprowadzoene analizy podobieństw faunistycznych miedzy stanowiskami oraz 

analiza wskaźników naturalności uwidaczniaja strefowośc podłużną w rozmieszczeniu fauny. 

Jest to zgodne z wieloma innymi badaniami fauny chruścików rzek nizinnych i pojeziernych. 

Wskaźniki naturalności dla fauny strumieni oraz rzek pozwoliły na zaobserwowanie, w 

którym odcinku zaczyna pojawiać się fauna typowo rzeczna. Stanowiska 10, 13 – rzeka 

Isłocz, 14 – rzeka Rakowa odznaczały się wyższymi wartościami wskaźników 

ukierunkowanych na faunę rzeczną. Można wnioskować, że na tym odcinku pojawia się 

typowa fauna rzeczna. Analiza wskaźników naturalności wskazuje wyraźnie na to, że fauna 

chruścików rzeki popław w górnym i środkowym odcinku ma wyraźnie charakter 

strumieniowy.  
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Jednocześnie wartości wskaźników były wyraźnie niższe dla stanowiska 12 – zbiornika 

wód stojących – co jest zrozumiałe i zgodne z oczekiwaniami. 

Podkreśla to przydatność wskaźników naturalności nie tylko dla oceny stopnia 

odkształcenia fauny, lecz także dla zróżnicowania faun różnych odcinków rzeki. Metoda 

wskaźników naturalności lepiej uwidacznia rolę gatunków wyspecjalizowanych i specyfikę 

faunistyczną dla poszczególnych typów wód.  

Z powyższych badań można stwierdzić, że fauna Trichoptera rzek małych i średniej 

wielkości na terenie Białorusi jest bardzo podobna do fauny chruścików Polski. Na terenie 

całej Białorusi skład gatunkowy podobny jest do składu gatunkowego w zbiornikach Doliny 

Biebrzy (Czachorowski 1995) czy Puszczy Białowieskiej (Mohammad et al 1987). Z 

pewnością należy dołączyć gatunki typowe dla jezior, nizinnych źródeł oraz kamienistych 

rzek nizinnych, zwłaszcza w odniesieniu do centralnych i północnych części tego kraju. W 

odniesieniu do jezior należy spodziewać się podobnej fauny chruścików jak na Pojezierzu 

Mazurskim. Dominującym gatunkiem dla strumieniowej fauny Białorusi i strumieniowej 

fauny Polski okazał się gatunek Chaetopteryx sp. Prawdopodobnie w obu przypadkach jest to 

Cheatopteryx villosa, lecz gatunki z tego rodzaju wymagają rewizji taksonomicznej 
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STRESZCZENIE 
Celem niniejszej pracy było poznanie składu gatunkowego Trichoptera oraz 

rozmieszczenia siedliskowego larw w rzece Popław. W pracy analizowano także 

kształtowanie się zgrupowań larw w porównaniu do zgrupowań innych rzek. 

Badania nad fauną Trichoptera były prowadzone w czerwcu 1997r. Analizowany 

materiał obejmował 1511 larw należących do 34 gatunków (tab. 1).  

Fauna chruścików rzeki Popław – w porównaniu do innych badanych rzek – okazała 

się nieco uboższa w gatunki.  

Analizowano skład gatunkowy, strukturę dominacji, frekwencję oraz wskaźniki 

naturalności dla wszystkich stanowisk (tab. 1). Najniższymi wskaźnikami odznaczyło się 

stanowisko 12, zarówno dla fauny rzek i strumieni, zaś większe wartości wskaźnika w 

odniesieniu do fauny rzecznej niż strumieniowej zanotowano na stanowisku 14, 13, 10. 

Charakterystyki rozmieszczenia wskazuja na wyraźne zmiany w profilu podłużnym 

cieku. W górnym i środkowym biegu rzeki Popław odnotowano typową faune strumieniową, 

zaś w dolnym pojawiała się już fauna rzeczna. 

Przeprowadzono analizę podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami i 

siedliskami, której wyniki przedstawiono w postaci dendrytów (rys. 3, 4, 5, 6). Analizowano 

także współwystępowanie między gatunkami (rys. 7) co pozwoliło na wyodrębnienie kilku 

zgrupowań. 

Przeprowadzone badania stanowią część kompleksowych badań pozwalających na 

określenie rozmieszczenia ilościowego i jakościowego chruścików w rzece Popław.  
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Tabela 1. Ogólna charakterystyka statystyczna zebranego materiału oraz Rozmieszczenie larw na 
stanowiskach, n - liczba osobników, D - dominacja w procentach. 

Stanowiska 
Rzeka Popław      Takson n D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Apatanio auricula 4 0,26      2 2         
Anabolia sp. 95 6,29 31  8    8 16 4 8   6 14  
Athripsodes albifrons 1 0,07              1  
Athripsodes sp. 2 0,13            2    
Beraeodes minutus 1 0,07        1        
Chaetopteryx sp 829 54,9 4 65 59 86 251 36 18 79 18 6   133 73 1 
Goera pilosa 34 2,25        3  25    6  
Halesus digitatus 40 2,65  23   5 3  40 1    5 3  
Halesus tesselatus 39 2,58     2  24       13  
Lasiocephalia basalis 28 1,85             4 24  
Limnephilus lunatus 122 8,07    9   23 53 37       
Limnephilus rhombicus 1 0,07  1              
Lithax sp. obscurus 1 0,07        1        
Lype reducta 1 0,07      1          
Hydropsyche pellucidula 38 2,51          5   16 17  
Molanna angustata 1 0,07            1    
Oligoplectrum maculatum 2 0,13              2  
Plectrocnemia conspersa 5 0,33    3 2           
Polycentropus flavomaculat 5 0,33      3    2      
Potamophylax latipenis 101 6,68    87   1   1   1 11  
Potamophylax cingulatus 1 0,07      1          
Potamophylax nigricornis 1 0,07               1 
Potamophylax rotundipennis 3 0,2 2   1            
Rhyacophila nubila 35 2,32   13  8 5 3   1   4 1  
Selicostomatidae indet. 4 0,26  4              
Sericostoma sp. 1 0,07       1         
Sericostoma personatum 8 0,53    6 1   1        
Silo graellsi 36 2,38      36          
Silo pallipes 30 1,99   3 2 17 3 5         
Silo piceus 38 2,51  1  1  36          
Triaenodes sp. 2 0,13            2    
Ithytrichia lamellaris 1 0,07              1  
Mystacides azurea 1 0,07       1         

łącznie 1511 100 37 94 83 195 286 126 86 194 60 48  5 169 166 2 
 

Wns 6 7,5 8,5 7,1 7,6 8,8 8,4 3,5 5,5 11  1,5 12 12 1.5 
Wni 7,4 3,7 5 8,5 2,9 7,3 8,2 4,3 3,7 5,6  1,3 4,5 8,5 1,5 

 
Wns 9,3 11 10 12 11 8,9 8,3 9 11 6,6  1 6,6 5,8 9 
Wni 5,5 14 13 12 15 11 12 13 15 7,5  1 13 9,8 9 

 



Tabela 2. Występowanie larw Trichoptera na siedliskach. 
 

GATUNEK dno 
piaszczyste 

żwir, 
rumosz(racicznica) 

dno 
kamieniste 

dno 
muliste 

zródło 
(helokren) 

Apatanio auricula 1 1 2   
Anabolia sp. 55 21 1 9  
Athripsodes albifrons  1    
Athripsodes sp.   1 1  
Beraeodes minutus    1  
Chaetopteryx sp 352 78 99 298 2 
Goera pilosa 4 6 21 3  
Halesus digitatus 22 8 3 7  
Halesus tesselatus 16 11 4 8  
Lasiocephalia basalis  24 4   
Limnephilus lunatus 76   46  
Limnephilus rhombicus    1  
Lithax sp. Obscurus    1  
Lype reducta   1   
Hydropsyche pellucidula   21   
Molanna angustata    1  
Oligoplectrum maculatum   2   
Plectrocnemia conspersa 2 2  1  
Polycentropus flavomaculat   5   
Potamophylax latipenis 1 12 13 75  
Potamophylax cingulatus      
Potamophylax nigricornis     1 
Potamophylax rotundipenni 2   1  
Rhyacophila nubila 11 1 7 16  
Selicostomatidae indet.    4  
Sericostoma sp. 1     
Sericostoma personatum 2 1  5  
Silo graellsi  8 28   
Silo pallipes 5 15 7 3  
Silo piceus   12 26  
Triaenodes sp.      
Ithytrichia lamellaris  1    
Mystacides azurea 1     

łącznie 551 190 231 507 3 
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