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1. Wstęp 
 

Chruściki (Trichoptera) są grupą owadów wodnych, szeroko rozpowszechnioną 

szczególnie w strefach klimatu umiarkowanego (STAŃCZYKOWSKA1979). Jest to jedna z 

ważniejszych grup owadów. Do tej pory opisano 11 185 gatunków w tym 642 kopalne 

(MORSE 1999). W Europie żyje ich ponad 900 (BOTOSANEANU I MALICKY 1978), w 

Polsce do tej pory udokumentowano występowanie ponad 288 gatunków z 18 rodzin 

(CZACHOROWSKI 2002), natomiast na Białorusi 130 (CZACHOROWSKI I IN. 2004). 

Jest to rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym. Larwy zasiedlają środowisko 

wodne, zaś imagines prowadzą lądowy tryb życia. Pełen cykl życiowy trwa zazwyczaj 

jeden rok (CZACHOROWSKI 1998). 

Dorosłe chruściki są aktywnie latającymi owadami. Ich rozmiary wahają się w 

granicach 2-30 mm. Zazwyczaj są niepozornie ubarwione, głównie w odcieniach brą-

zowych, szarych i czarnych, z rysunkiem brązowym, żółtym lub czarnym. Jedynie ga-

tunki tropikalne mogą być jaskrawo ubarwione. Posiadają dwie pary dużych skrzydeł, 

przeważnie podłużnie żyłkowanych. Zawsze w pozycji spoczynkowej złożone są one w 

charakterystyczny daszek, zaś długie czułki skierowane są do przodu. Aparat gębowy 

dorosłych chruścików przystosowany jest do zlizywania soków roślinnych. Imagines 

niektórych gatunków mogą w ogóle nie pobierać pokarmu. Larwy posiadają natomiast 

dobrze rozwinięty aparat gębowy (CZACHOROWSKI 2003, ŁOSZEWSKI 2001). 

Larwy części gatunków to formy bezdomkowe, larwy innych gatunków żyją w 

przenośnych domkach budowanych z różnych materiałów: kawałków liści, patyczków, 

muszelek, ziarenek piasku itp. Domki mogą być dwu rodzajów: nieprzenośne i tak ob-

szerne, że larwa może obrócić się w ich wnętrzu, albo wąskie, z którym larwa prze-

mieszcza się. Z domku wystaje zwykle głowa i przednia część ciała, ale w pewnych 

okolicznościach larwy mogą się całe w nim chować. Budowa domku rozpoczyna się od 

sporządzenia sieci, w którą następnie są wbudowywane elementy tworzące domek. 

Niektóre gatunki budują tylko sieci. Domek każdego gatunku ma specyficzny kształt i 

materiał budulcowy. 

Larwy chruścików żyją w różnych środowiskach wodnych: w strumieniach, rze-

kach, jeziorach. W jeziorach występują zasadniczo w litoralu, ale są spotykane gatunki, 

które mogą występować na 40, a nawet 80 m głębokości. Większość larw chruścików to 

gatunki przydenne (STAŃCZYKOWSKA 1979). 
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Wśród chruścików występują roślinożercy, detrytusożercy, drapieżcy, odżywiają-

ce się glonami lub gąbkami. Larwy Trichoptera obecne są także w większości funkcjo-

nalnych grup troficznych (CUMMINS 1973, WALLACE I INNI 1980). Są wśród nich ak-

tywni drapieżcy, rozdrabniacze, zbieracze, zdrapywacze, „wysysacze-glonopijcy”. W 

rzekach licznie występują larwy odfiltrowujące z wody unoszoną martwą materię 

(związki nieorganiczne i organiczne, martwe organizmy). W faunie źródeł i drobnych 

cieków o niskiej produkcji pierwotnej żyją larwy odżywiające się detrytusem i opadły-

mi liśćmi, które wprowadzają do tych systemów znaczne ilości biomasy (GRAFIUS I 

ANDERSEN 1980). 

Chruściki Białorusi są poznane wyjątkowo słabo. Na początku wieku były badane 

chruściki Puszczy Białowieskiej (ULMER 1925) oraz w okolicach Nowogródka (RA-

CIĘCKA 1931, 1937). Bardziej intensywne badania rozpoczęto pod koniec lat osiemdzie-

siątych i dotyczyły one chruścików źródeł (CZACHOROWSKI I NESTEROVICH 1992). W 

pierwszym spisie chruścików Białorusi (CZACHOROWSKI I NESTEROVICH 1994) wyka-

zano dla Białorusi 92 gatunki. Można jednak spodziewać się około 180-200, w tym 

rzadkich gatunków związanych z bagnami, torfowiskami i śródleśnymi, dystroficznymi 

rzeczkami (CZACHOROWSKI, MOROZ 1997). 

Na Białorusi trichopterofauna zbadana została jedynie na 13 obszarach chronio-

nych. Spośród 130 gatunków wykazanych do tej pory z Białorusi, w obszarach chronio-

nych występuje 112 gatunków (CZACHOROWSKI I IN. 2004). Ochroną obszarową objęto 

ponad 8% terenu republiki, ustanawiając cztery parki narodowe, jeden rezerwat biosfe-

ry, 90 parków krajobrazowych i ponad 700 innych obszarów o niewielkiej powierzchni 

(CZACHOROWSKI I IN. 2004). Wśród zbadanych obszarów chronionych Berezyński Re-

zerwat Biosfery wydaje się być zasobnym w gatunki (40 gatunków). Na Białorusi nie 

opracowano jeszcze czerwonej listy chruścików, lecz włączono trzy gatunki do Czer-

wonej Księgi: Allogamus starmachi Szczęsny, Hagenella clathrata (Kol.), Limnephilus 

elegans Curt. W licznych obszarach wodno-błotnych Białorusi odnotowano obecność 

niektórych gatunków, które w krajach Europy Środkowej i Zachodniej uznane są za 

wymarłe lub silnie zagrożone (CZACHOROWSKI I IN. 2004). 

Stan badań nad poznaniem zagrożenia chruścików oraz rozmieszczenia w obsza-

rach chronionych w wielu krajach jest niewystarczający. Wobec braku dużej liczby spe-

cjalistów, niezbędna jest współpraca międzynarodowa oraz łączenie wspólnych wysił-

ków w celu zapewnienia skutecznej ochrony bioróżnorodności tych owadów. Obszary 
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chronione mogą, więc pełnić rolę europejskich ostoi dla zagrożonych gatunków ento-

mofauny wodnej, w tym Trichoptera (CZACHOROWSKI I IN. 2004). 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stanu badań nad chruścikami Berezyń-

skiego Rezerwatu Biosfery na terenie Białorusi, w szczególności określenie znaczenia 

tego rezerwatu dla ochrony bioróżnorodności trcihopterofauny na Białorusi i w Europie. 

 

 

2. Materiał i metody 
Analizę trichopterofauny Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery umożliwiły dane ze-

brane w latach 1997-2001 z powyższego obszaru chronionego, we współpracy z Insty-

tutem Zoologii Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku.  

Materiał w całości został zebrany przez dr Michaiła Moroza, któremu w tym miej-

scu serdecznie dziękuję za udostępnienie materiałów.  

 

2.1. Charakterystyka Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery 

Rezerwat biosfery to chroniony teren o randze międzynarodowej, włączony do 

światowego systemu ochrony obszarów biocenoz, tworzonego przez UNESCO. Rezer-

waty biosfery są zakładane w celu ochrony reprezentatywnych fragmentów naturalnych 

(Encyklopedia biologiczna 1999). 

Berezyński Rezerwat Biosfery otrzymał międzynarodowy status ochrony w 1979 

roku. Jest to teren o powierzchni 81.756 ha- największy kompleks bagiennych lasów 

sosnowych, rzek i moczarów. Bagna obejmują 50.700 ha rezerwatu, co jest unikatem w 

Europie. Na terenie rezerwatu jest 69 rzek i źródeł, największa rzeka to Berezyna. Jest 

to prawy dopływ Dniepru o długości 24,5 tys.km2. Wschodnią i północną część obszaru 

chronionego pokrywają wzgórza morenowe. Połowę powierzchni porastają sosny. Wy-

stępują tu też: brzozy, czarne olchy, świerki, dęby, osiki. Występują liczne jeziora, 

wszystkie są eutroficzne, największe z nich to: Olszyna, Pławno, Palik. Najciekawsze- 

Jezioro Pławno, część północno–wschodnia oddaje wody do Bałtyku, południowo-

zachodnia część oddaje wody do Morza Czarnego. 

Berezyński Rezerwat Biosfery został podzielony na sześć stref związku ze stop-

niem ochrony: ściśle chroniona strefa, strefa buforowa, ekonomiczna, wycieczkowa, 

ochrony, hydrologiczna. Strefa ściśle chroniona zajmuje 47,2% całego obszaru rezerwa-
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tu. Każde działanie, które ma negatywny wpływ na naturalny stan rezerwatu jest zabro-

nione w tej strefie. Użytkowanie ziemi i zabiegi melioracyjne zabronione są także w 

strefie hydrologicznej. 

Różnorodność warunków naturalnych w rezerwacie wpływa na duże zróżnicowa-

nie flory i fauny. Lista fauny Berezyńskiego Rezerwatu zawiera 230 gatunków ptaków 

(56 gatunków z Czerwonej Księgi), 56 gatunków ssaków (8 gatunków znajduje się w 

Czerwonej Księdze), 6 gatunków gadów i 11 gatunków płazów (jeden gatunek w Czer-

wonej Księdze). Flora rezerwatu obecnie posiada dwa tysiące gatunków roślin, w tym 

798 gatunków roślin naczyniowych (КAЗУЛІН, ВЯРГЕЙЧЫК І ДРУГІЕ, 2002). 

 

2.2. Zastosowane metody statystyczne 
 

Dominację wyliczano ze wzoru: 

%100
N
nDi =  

gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

 n – liczebność i-tego gatunku, 

 N – łączna liczebność wszystkich gatunków (CZACHOROWSKI 2004). 

 

Klasy dominacji przyjęto za BIESIADKĄ i KOWALIKIEM (1980). 

 

Tabela 1. Klasy dominacji (wg. BIESIADKI, KOWALIK 1980) 

KLASY DOMINACJI Di % 

eudominanci powyżej 10%

dominanci 5,01-10% 

subdominanci 2,01-5% 

recedenci poniżej 2% 

 

Frekwencję na stanowiskach wyliczano ze wzoru: 

%100
S
sFi =  

Komentarz [S. Cz.1]: Brak w 
wykazie pismiennictwa 
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gdzie: Fi – frekwencja i-tego gatunku, 

 s – liczba stanowisk z i-tym gatunkiem, 

 S – liczba wszystkich stanowisk (CZACHOROWSKI 2004). 

Klasy frekwencji przyjęto za CZACHOROWSKIM (2004): 

Tabela 2. Klasy frekwencji (wg. CZACHOROWSKI 2004) 

KLASY FREKWENCJI Fi % 

powszechny 80% -100%

pospolity  50%-80% 

częsty 20%-50% 

sporadyczny 5%-20% 

rzadki 1%-5% 

bardzo rzadki poniżej 1% 

 

Typ stałości analizowano na podstawie oceny frekwencji, wg skali TICHLERA (TICHLER 

1949, za TROJANEM 1980): 

• gatunki przypadkowe (frekwencja 0-25%), 

• gatunki akcesoryczne (26-50%), 

• gatunki stałe (51-75%), 

• gatunki absolutnie stałe (pow. 75%). 

 

W celu obliczenia podobieństw faunistycznych i współwystępowań wykorzystano 

program BIODIVERSITY (zastosowano formułę Jaccarda oraz Bray-Curtisa). Wyniki 

wyliczeń przedstawiono w postaci dendrytów. 

Wskaźnik oryginalności faunistycznej opracowany został przez PUCHALSKIEGO, a 

spopularyzowany w badaniach nad wrotkami jezior (EJSMONT-KARABIN 1995, 1999), 

wyliczony z następującego wzoru: 

s
mIFO

∑
=

1

 

gdzie:  

Komentarz [S. Cz.2]:  brak w 
wykazie piśmiennictwa 
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IFO – wskaźnik oryginalności (wg EJSMONT-KARABIN 1995), 

m – liczba prób, w których gatunek występuje, 

s – liczba gatunków w próbie. 

 

Dane dotyczące zagrożenia zaczerpnięto z następujących pozycji: 

• Czerwona lista zwierząt zagrożonych i ginących Czech (CHVOJKA 1996) 

• Czerwona lista zwierząt zagrożonych i ginących Danii (Trichoptera… 2004) 

• Czerwona lista zwierząt zagrożonych i ginących Niemiec (KLIMA 1998) 

• Czerwona lista zwierząt zagrożonych i ginących Polski (SZCZĘSNY 2002) 

• Czerwona lista zwierząt zagrożonych i ginących Węgier (MALICKY 1994) 

Oznaczenia zagrożeń: 

EW- wymarły (extinct), 

EN- silnie zagrożone (endangered), 

VU- umiarkowanie zagrożone (vulnerable), 

DD- o statusie słabo rozpoznanym (data deficient) i zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej 

nieokreślonym, 

R- gatunki rzadkie (rate)  

Łącznie w analizie wykorzystano 690 larw i imagines zebranych w latach 1997-

2001. Materiał dowodowy znajduje się z zbiorach Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie oraz Instytucie Zoologii Białoruskiej Akademii Nauk w Miń-

sku (Białoruś). 

Krzywa reprezentatywności materiału wyrysowana dla stanowisk (rys 1.) ma lek-

ko wznoszący się charakter. Można, więc wnioskować, że przy dalszych badaniach te-

renowych oraz uwzględnieniu dodatkowych siedlisk można będzie wykazać obecność 

kolejnych gatunków Trichoptera. 
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Rys. 1. Ocena reprezentatywności materiału, oznaczenia stanowisk: R1-Rzeka Berezy-

na, R2-Rzeka Berezyna poniżej J. Palik, R3-Rzeka Krasnogubka, R4-Rzeka Moskovica, 
R5-Rzeka Berezyna przed J.Palik, R6-Rzeka Smolenka, R7-Rzeka Berezyna, rozlewi-
sko, J1-Jezioro Moskovica, J2-Jezioro Manec, J3-Jezioro Pławno, J4-Jezioro Palik, J5-
Jezioro Postezskoje, J6-Jezioro Olszica, J7-Jezioro Domziritskoj, K- kanały, Ź- źródła, 

Z. OK.- zbiorniki okresowe. 

 

3. Wyniki 

3.1. Przegląd systematyczny gatunków 

Rodzina: HYDROPTILIDAE 

1. Agraylea multipunctata Curtis, 1834 

Larwy budują przenośne domki, są glonopijnymi rozdrabniaczami. Limnebiont 

zasiedlający strefę helofitów i elodeidów wszystkich typów jezior, rzadko występujący 

w dystroficznych i torfowiskowych. Gatunek holarktyczny, nie występuje w Islandii i 

południowej Europie (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek umieszczony na czerwonej liście 

Węgier jako silnie zagrożony wyginięciem (EN, MALICKY 1994). 

 

2. Tricholeiochiton fagesii (Guinnard, 1879) 

Larwy budują przenośne domki, są glonopijnymi rozdrabniaczami. Limnebiont 

występujący w całej Europie, rzadki w Polsce, raczej drobnozbiornikowy preferujący 

siedliska torfowiskowe i bagienne, zasiedla helofity (CZACHOROWSKI 1998). Umiesz-
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czony wśród gatunków na czerwonych listach Niemiec (EN, KLIMA 1998) oraz Repu-

bliki Czech (VU, CHVOJKA1996). 

3. Orthotricha sp. 

Larwy budują przenośne domki, są glonopijnymi rozdrabniaczami, limnebiont 

(CZACHOROWSKI 1998). 

 

Rodzina: POLYCENTROPODIDAE 

4. Holocentropus dubius (Rambur, 1842) 

Larwy drapieżne, budują sieci łowne. Tyrfofilny limnebiont, preferuje elodeidy 

oraz jeziora małe, zanikające, torfowiskowe. Gatunek eurosyberyjski (CZACHOROWSKI 

1998). Umieszczony wśród gatunków na czerwonej liście Węgier jako przypuszczalnie 

zagrożony (MALICKY 1994).  

 

5. Holocentropus picicornis (Stephens,1836) 

Larwy drapieżne, budują sieci łowne. Tyrfofilny limnebiont, częściej spotykany w 

małych śródleśnych zanikających jeziorkach, głównie w strefie elodeidów oraz helofi-

tach. Gatunek o rozmieszczeniu holarktycznym, nie występuje na południu Europy oraz 

w Islandii (CZACHOROWSKI 1998). 

 

6. Cyrnus crenaticornis (Kolenati,1859) 

Larwy drapieżne, budują sieci łowne. Limnebiont preferujący jeziora mezotro-

ficzne oraz strefę elodeidów, występuje w całej Europie (CZACHOROWSKI 1998). Gatu-

nek umieszczony na czerwonej liście Republiki Czech (EN, CHVOJKA 1996). 

 

7. Cyrnus flavidus McLachlan,1864 

Larwy drapieżne, budują sieci łowne. Limnebiont, preferuje elodeidy i jeziora eu-

troficzne, acidotolerancyjny. Gatunek eurosyberyjski nie występujący w południowej 

Europie i Islandii (CZACHOROWSKI 1998). 

 

8. Cyrnus insolutus McLachlan,1787 

Larwy drapieżne, budują sieci łowne. Limnebiont, preferuje strefę elodeidów i je-

ziora torfowiskowe oraz eutroficzno – dystroficzne, gatunek występujący w zachodniej 

i północnej Europie (CZACHOROWSKI 1998). Umieszczony wśród gatunków zagrożo-
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nych na czerwonych listach Niemiec (VU, KLIMA 1998) oraz Republiki Czech (VU, 

CHVOJKA1996). 

 

9. Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834) 

Larwy drapieżne, budują sieci łowne. Limnefil zasiedlający dno kamieniste jezior 

górskich jezior o niskiej trofii, występuje w całej Europie (CZACHOROWSKI 1998). Ga-

tunek umieszczony na czerwonej liście Węgier jako silnie zagrożony wyginięciem (EN, 

MALICKY 1994). 

 

10. Neureclipsis bimaculata (Linnaeus,1761) 

Larwy drapieżne, budują sieci łowne. Potamofilny limneksen. Larwy preferują 

wypływy z jezior, spotykane w jeziorach mezotroficznych i eutroficznych. Gatunek 

holarktyczny (CZACHOROWSKI 1998). Umieszczony wśród gatunków na czerwonej li-

ście Danii jako rzadki (R, brak literatury) 

 

11. Plectrocnemia conspersa (Curtis,1834) 

Larwy drapieżne, budują sieci łowne. Krenofilny limneksen, występujący w całej 

Europie. Larwy spotykane w jeziorach oligotroficznych i lobeliowych (CZACHOROWSKi 

1998). Gatunek umieszczony na czerwonej liście Węgier jako przypuszczalnie zagrożo-

ny (MALICKY 1994). 

 

Rodzina: HYDROPSYCHIDAE 

12. Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834) 

Larwy wszystkożerne, budują sieci łowne. Filtratorzy, zasiedlają małe i średniej 

wielkości rzeki nizinne. Potamobiont, stosunkowo rzadki w Polsce (CZACHOROWSKI 

1998). Umieszczony wśród gatunków na czerwonych listach Węgier (EN, MALICKY 

1994) oraz Danii (R, brak literatury). 

 

13. Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 

Larwy wszystkożerne, budują sieci łowne. Potamobiont, występujący w całej Eu-

ropie. Spotykany w jeziorach wszystkich typów poza dystroficznymi i torfowiskowymi 

(CZACHOROWSKI 1998). 

 

14. Hyropsyche pellucidula (Curtis, 1834) 
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Larwy wszystkożerne, budują sieci łowne. Potamobiont, obecny w całej Europie. 

Larwy spotykane w jeziorach oligotroficznych i eutroficznych (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Rodzina: PHRYGANEIDAE 

15. Agrypnia obsoleta (Hagen, 1858) 

Larwy budują przenośne domki, fitofagiczne rozdrabniacze, w starszych stadiach 

drapieżne. Limnebiont, typowy acidobiont, tyrfofil. Preferuje małe, śródleśne zbiorniki 

z brzegami torfowiskowymi oraz jeziora górskie, zasiedla strefę helofitów. Gatunek 

euroazjatycki, nie występujący w południowej Europie (CZACHOROWSKI 1998). 

Umieszczony wśród gatunków zagrożonych na czerwonej liście Republiki Czech (VU, 

CHVOJKA1996). 

 

16. Oligotricha striata (Linnaeus, 1758) 

Larwy budują przenośne domki, fitofagiczne rozdrabniacze, w starszych stadiach 

drapieżne. Limnebiont. Larwy preferują jeziora górskie, małe zbiorniki dystroficzne i 

torfowiskowe, zasiedlają strefę helofitów. Gatunek występujący w całej Europie z wy-

jątkiem Półwyspu Iberyjskiego i Apenińskiego (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek 

umieszczony na czerwonej liście Węgier jako silnie zagrożony wyginięciem (EN, MA-

LICKY 1994). 

 

17. Phryganea bipunctata Retzius, 1783 

Larwy budują przenośne domki, fitofagiczne rozdrabniacze, w starszych stadiach 

drapieżne. Limnebiont. Preferuje jeziora duże oraz strefę helofitów, młodsze stadia 

larwalne występują także w strefie elodeidów, obserwowana jest sezonowa wędrówka 

larw ze strefy elodeidowej ( zimowanie) ku brzegowi. Gatunek o rozmieszczeniu pale-

arktycznym, nie występuje w Hiszpanii, na Bałkanach i Islandii (CZACHOROWSKI 1998). 

Umieszczony wśród gatunków zagrożonych na czerwonej liście Węgier (EN, MALICKY 

1994). 

 

18. Phryganea grandis Linnaeus,1761 

Larwy budują przenośne domki, fitofagiczne rozdrabniacze, w starszych stadiach 

drapieżne. Limnebiont. Larwy preferują duże jeziora oraz strefę helofitów, stwierdzane 

w jeziorach mezotroficznych, eutroficznych, politroficznych i przepływowych. Żyje w 

Europie poza jej częścią południową i Islandią (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek 
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umieszczony na czerwonej liście Węgier jako przypuszczalnie zagrożony (MALICKY 

1994). 

 

Rodzina: BRACHYCENTRIDAE 

19. Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834 

Larwy budują przenośne domki, są drapieżnymi filtratorami. Limneksen, paleark-

tyczny potamobiont. Larwy spotykane w jeziorach oligotroficznych i przepływowych 

na dnie kamienistym (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek umieszczony na czerwonych 

listach Niemiec (VU, KLIMA 1998) oraz Węgier (VU, MALICKY 1994). 

 

Rodzina: LIMNEPHILIDAE 

20. Grammotaulius nitidus (Mueller, 1764) 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Limneksen, gatunek drobnozbiornikowy. Larwy preferują zbiorniki śródleśne, asta-

tyczne, spotykane w jeziorach mezotroficznych, eutroficznych i starorzeczach w strefie 

helofitów. Gatunek euroazjatycki, w Europie nie występuje na południu, Islandii i 

Skandynawii (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek umieszczony na czerwonych listach 

Niemiec (VU, KLIMA 1998), Republiki Czech (EN, CHVOJKA1996), Danii (VU, brak 

literatury) oraz Węgier ( przypuszczalnie zagrożony; MALICKY 1994). 

 

21. Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Limnefil. Larwy preferują drobne zbiorniki śródleśne, występują w prawie wszyst-

kich typach jezior. Gatunek eurosyberyjski, spotykany w jeziorach śródleśnych na dnie 

z opadłymi liśćmi (CZACHOROWSKI 1998). 

 

22. Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848) 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Limnebiont, preferuje roślinność wynurzoną strefy szuwarowej i oczeretowej oraz 

dno bogate w gruboziarnisty detrytus. Gatunek eurosyberyjski, nie występuje w Hisz-

panii, Włoszech i strefie tundry, stwierdzany w jeziorach eutroficznych i starorzeczach 

(CZACHOROWSKI 1998).  

 

23. Limnephilus elegans Curtis, 1834 
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Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Limnefil, w Polsce rzadki, gatunek eurosyberyjski, borealno-górski. Larwy stwier-

dzane w jeziorach dystroficzno-torfowiskowych (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek 

umieszczony na czerwonych listach Niemiec (EN, KLIMA 1998), Republiki Czech (VU, 

CHVOJKA1996), Danii (VU, brak literatury), Węgier ( EN, MALICKY 1994) oraz Polski 

(DD, SZCZĘSNY 2002). 

 

24. Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Limnefil, preferuje strefę helofitów oraz dno z grubym detrytusem, spotykany we 

wszystkich typach jezior. Gatunek eurosyberyjski, nie występuje w Islandii i Hiszpanii. 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabniacze 

(CZACHOROWSKI 1998). 

 

25. Limnephilus fuscicornis Rambur, 1842 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Limnebiont, preferuje płytki litoral zadrzewionych brzegów jezior ciągu harmo-

nicznego. Gatunek eurosyberyjski, nie występuje w południowej Europie i Islandii 

(CZACHOROWSKI 1998). Umieszczony wśród gatunków zagrożonych na czerwonych 

listach Republiki Czech (VU, CHVOJKA 1996) oraz Węgier (EN, MALICKY 1994). 

 

26. Limnephilus fuscinervis (Zetterstedt, 1840) 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Limneksen, drobnozbiornikowy, preferuje strefę szuwarową, spotykany w jezio-

rach lobeliowych i eutroficznych. Gatunek euroazjatycki, występuje w Europie - części 

środkowej i północnej (CZACHOROWSKI 1998). Umieszczony wśród gatunków zagrożo-

nych na czerwonych listach Niemiec (EN, KLIMA 1998) oraz Polski (DD, SZCZĘSNY 

2002). 

 

27. Limnephilus lunatus Curtis, 1834 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Potamofilny limnefil. Gatunek euroazjatycki, preferuje strefę helofitów, charakte-

rystyczny dla jezior eutroficznych, politroficznych i starorzeczy (CZACHOROWSKI 

1998). 
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28. Limnephilus marmoratus Curtis, 1834 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Limnebiont, acidotolerancyjny. Larwy zasiedlają strefę helofitów i brzegi zadrze-

wione, wykazywane dla jezior ciągu harmonicznego i dysharmonicznego. Gatunek eu-

ropejski, nie występuje w południowo-wschodniej Europie, Arktyce i Islandii (CZA-

CHOROWSKI 1998). 

 

29. Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Reofilny limnefil. Larwy preferują litoral bagienny i zanikający, występują w stre-

fie helofitów, spotykane w jeziorach wszystkich typów. Gatunek holarktyczny, nie wy-

stępuje w Islandii (CZACHOROWSKI 1998). 

 

30. Limnephilus sigma Curtis, 1834 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Limneksen, typowy dla turzycowych zbiorników okresowych i astatycznych, gatu-

nek holarktyczny, w Europie nie występuje we Włoszech, południowych Bałkanach i 

Islandii. Larwy obecne w jeziorach oligotroficznych, lobeliowych, torfowiskowych i 

starorzeczach, w strefie helofitów (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek umieszczony na 

czerwonej liście Węgier jako silnie zagrożony wyginięciem (EN, MALICKY 1994). 

 

31. Chaetopteryx sp. villosa (Fabricius, 1798) 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Limneksen lokalnie w górach może być używany za limnefila. Gatunek strefy rhi-

tralu, występuje w północnej i środkowej Europie, spotykany w jeziorach oligotroficz-

nych i starorzeczach (CZACHOROWSKI 1998). 

 

32. Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Limneksen, zasiedla strefę rhitralu, gatunek eurosyberyjski, nie występuje w Euro-

pie Południowej, Bałkanach, Islandii, Skandynawii. Larwy obecne w jeziorach oligotro-

ficznych (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek umieszczony na czerwonej liście Danii (R-

gatunek rzadki, brak literatury). 
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33. Halesus digitatus (Schrank, 1781) 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabnia-

cze. Limnefil, potamofil, gatunek euroazjatycki zasiedlający całą Europę. Larwy prefe-

rują brzeg zadrzewiony i dno niezarośnięte, występuje w jeziorach ciągu harmoniczne-

go i przepływowych (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek umieszczony na czerwonej liście 

Węgier jako przypuszczalnie zagrożony (MALICKY 1994). 

 

Rodzina: SERICOSTOMATIDAE 

34. Sericostoma personatum (Spence, 1826) 

Larwy budują przenośne domki, są rozdrabniaczami. Limneksen, zasiedla rhitral 

oraz krenal, występuje w całej Europie, spotykany w jeziorach oligotroficznych, mezo-

troficznych i przepływowych (CZACHOROWSKI 1998). Umieszczony na czerwonej liście 

Węgier jako silnie zagrożony wyginięciem (EN, MALICKY 1994). 

 

Rodzina: LEPTOCERIDAE 

35. Ylodes conspersus (Rambur, 1842) 

Larwy budują przenośne domki, są fitofagami, rozdrabniaczami, detrytusofagicz-

nymi zbieraczami, fito- i detrytusofagicznymi rozdrabniaczami- odżywiającymi się 

gąbkami lub drapieżne. Limnebiont charakterystyczny dla strefy elodeidowej oraz dla 

jezior o niższej trofii, gatunek środkowoeuropejski (CZACHOROWSKI 1998). Umieszczo-

ny wśród gatunków zagrożonych na czerwonych listach Niemiec (EW, KLIMA 1998) 

oraz Polski (DD, SZCZĘSNY 2002). 

 

36. Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) 

Larwy budują przenośne domki, są fitofagami, rozdrabniaczami, detrytusofagicz-

nymi zbieraczami, fito- i detrytusofagicznymi rozdrabniaczami- odżywiającymi się 

gąbkami lub drapieżne. Limnebiont, występuje głównie w strefie helofitów, czasami w 

strefie elodeidów w pobliżu brzegów, preferuje jeziora małe i eutroficzne oraz starorze-

cza. W Europie nie występuje na Półwyspie Iberyjskim, Islandii, południowych Bałka-

nach, obszarach tundry (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek umieszczony na czerwonej 

liście Węgier jako przypuszczalnie zagrożony (MALICKY 1994). 

 

37. Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 
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Larwy budują przenośne domki, są fitofagami, rozdrabniaczami, detrytusofagicz-

nymi zbieraczami, fito- i detrytusofagicznymi rozdrabniaczami- odżywiającymi się 

gąbkami lub drapieżne. Limnebiont, preferuje strefę elodeidową, gatunek eurosyberyj-

ski. Larwy obecne we wszystkich typach jezior, poza dystroficznymi i torfowiskowymi 

(CZACHOROWSKI 1998).  

 

38. Athripsodes aterrimus (Stephens,1836) 

Larwy budują przenośne domki, są fitofagami, rozdrabniaczami, detrytusofagicz-

nymi zbieraczami, fito- i detrytusofagicznymi rozdrabniaczami- odżywiającymi się 

gąbkami lub drapieżne. Limnebiont, występuje w strefie elodeidów i helofitów. Gatu-

nek eurosyberyjski, preferujący jeziora eutroficzne i starorzecza, obecny także w innych 

jeziorach ciągu harmonicznego (CZACHOROWSKI 1998). 

 

39. Oecetis furva (Rambur, 1842) 

Larwy budują przenośne domki, są fitofagami, rozdrabniaczami, detrytusofagicz-

nymi zbieraczami, fito- i detrytusofagicznymi rozdrabniaczami- odżywiającymi się 

gąbkami lub drapieżne. Limnebiont, palearktyczny, w Europie nie występuje w Hiszpa-

nii i południowej części Bałkanów. Larwy preferują strefę elodeidów (CZACHOROWSKI 

1998). 

 

40. Oecetis ochracea (Curtis, 1825) 

Larwy budują przenośne domki, są fitofagami, rozdrabniaczami, detrytusofagicz-

nymi zbieraczami, fito- i detrytusofagicznymi rozdrabniaczami- odżywiającymi się 

gąbkami lub drapieżne. Limnebiont, holarktyczny. Larwy występują w jeziorach eutro-

ficznych i politroficznych, głównie w strefie elodeidów (CZACHOROWSKI 1998). 

 

3.2. Ogólna charakterystyka materiału 
 

Na obszarze Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery odnotowano występowanie 40 

gatunków Trichoptera, należących do 8 rodzin: Hydroptilidae, Polycentropodidae, Hy-

dropsychidae, Phryganeidae, Brachycentridae, Limnephilidae, Sericostomatidae, Lep-

toceridae (tab. 3). 
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Tabela 3. Gatunki chruścików, których występowanie udokumentowano w Berezyń-
skim Rezerwacie Biosfery, n – liczba osobników, d (%)– dominacja, Fi (%)-frekwencja 

L.P. GATUNEK n d (%) F i (%) 
 
I 

 
Rodzina: HYDROPTILIDAE 

 
   

1 Agraylea multipunctata Curtis, 1834 1 0,14 5,88 
2 Tricholeiochiton fagesii (Guinard,1879) 3 0,43 5,88 
3 Orthotrichia sp. 1 0,14 5,88 
 

II 
 

Rodzina: POLYCENTROPODIDAE 
 

   

4 Holocentropus dubius (Rambur, 1842) 11 1,59 11,76 
5 Holocentropus picicornis (Stephens, 1836) 1 0,14 5,88 
6 Cyrnus crenaticornis (Kolenati, 1859) 3 0,43 11,76 
7 Cyrnus flavidus Mclachlan,1864 30 4,35 23,53 
8 Cyrnus insolutus Mclachlan, 1878 1 0,14 5,88 
9 Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834) 8 1,16 11,76 
- Polycentropus sp. 1 0,14 5,88 

10 Neureclipsis bimaculata (Linnaeus, 1761) 4 0,58 11,76 
11 Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834) 10 1,45 5,88 
 

III 
 

Rodzina: HYDROPSYCHIDAE 
 

   

12 Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834) 1 0,14 5,88 
13 Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 3 0,43 5,88 
14 Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) 20 2,90 5,88 
 

IV 
 

Rodzina: PHRYGANEIDAE 
 

   

15 Agrypnia obsoleta (Hagen,1858) 1 0,14 5,88 
- Agrypnia sp. pagetana- picta 1 0,14 5,88 

16 Oligotricha striata (Linnaeus, 1758) 3 0,43 11,76 
17 Phryganea bipunctata Retzius, 1783 1 0,14 5,88 
18 Phryganea grandis Linnaeus, 1761 1 0,14 5,88 
- Phryganea juv. 4 0,58 11,76 
 

V 
 

Rodzina: BRACHYCENTRIDAE 
 

   

19 Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834 2 0,29 11,76 
 

VI 
 

Rodzina: LIMNEPHILIDAE 
 

   

20 Grammotaulius nitidus (Mueller, 1764) 50 7,25 17,65 
21 Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 143 20,72 47,06 
22 Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848) 2 0,29 5,88 
23 Limnephilus elegant? Curtis, 1834 3 0,43 5,88 
24 Limnephilus flavicornis ( Fabricius ,1787) 5 0,72 17,65 



 20

L.P. GATUNEK n d (%) F i (%) 
25 Limnephilus fuscicornis Rambur, 1842 212 30,72 17,65 
26 Limnephilus fuscinervis (Zetterstedt, 1840) 1 0,14 5,88 
27 Limnephilus lunatus Curtis, 1834 6 0,87 5,88 
28 Limnephilus marmoratus Curtis, 1834 3 0,43 5,88 
29 Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) 21 3,04 11,76 
30 Limnephilus stigma Curtis, 1834 6 0,87 17,65 
- Limnephilus sp. 1 0,14 5,88 
- Limnephilus sp. flavicornis?? 8 1,16 5,88 
- Limnephilus sp. juv. extricatus 2 0,29 5,88 
- Limnephilus sp. politus - stigma 4 0,58 11,76 
- Limnephilus sp. stigma? 6 0,87 5,88 
- Limnephilus sp. stigma -rhombicus 13 1,88 5,88 
- Limnephilus sp. t. flavicornis 12 1,74 11,76 
- Limnephilus sp. stigma - flavicornis 4 0,58 5,88 

31 Chaetopteryx sp.villosa 1 0,14 5,88 
32 Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) 1 0,14 5,88 
33 Halesus digitatus (Schrank, 1781) 3 0,43 5,88 
 

VII 
 

Rodzina: SERICOSTOMATIDAE 
 

   

34 Sericostoma personatum (Spence, 1826) 3 0,43 5,88 
 

VIII 
 

Rodzina: LEPTOCERIDAE 
 

   

35 Ylodes conspersus (Rambur, 1842) 3 0,43 5,88 
- Ylodes sp. conspersus - reuteri 1 0,14 5,88 

36 Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) 44 6,38 35,29 
- Triaenodes sp. juv. 1 0,14 5,88 

37 Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 3 0,43 5,88 
- Mystacides sp. 4 0,58 5,88 

38 Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 3 0,43 5,88 
- Athripsodes sp. 5 0,72 11,76 

39 Oecetis furva (Rambur,1842) 4 0,58 5,88 
40 Oecetis ochracea (Curtis, 1825) 1 0,14 5,88 

 
 

Największą liczebność oraz największe zróżnicowanie gatunkowe wykazała ro-

dzina Limnephilidae, która była reprezentowana przez 507 osobników (73% chruścików 

Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery), należących do 14 gatunków. Najmniej liczne ro-

dziny to: Brachycentridae - dwa osobniki należące do jednego gatunku Brachycentrus 

subnubilus oraz rodzina Sericostomatidae - jeden gatunek Sericostoma personatum re-

prezentowany przez trzy osobniki. 
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Najliczniejszym gatunkiem był Limnephilus fuscicornis - 212 osobników, co sta-

nowi 31% chruścików złowionych w Berezyńskim Rezerwacie Biosfery. Natomiast 12 

gatunków było reprezentowanych przez pojedyncze osobniki. 

Wyróżniono cztery klasy dominacji (rys.2). Do eudominantów zaliczono dwa ga-

tunki: Glyphotaelius pellucidus ( 20,72%) i Limnephilus fuscicornis ( 30,72%). Do do-

minantów zakwalifikowano także dwa gatunki: Grammotaulius nitidus (7,25%), Triae-

nodes bicolor (6,38%). Grupę subdominantów stanowią gatunki: Cyrnus flavidus 

(4,355) i Hydropsyche pellucidula (2,50%). Największą liczbę gatunków - 32 zaliczono 

do recedentów (80% całości materiału).  
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dominanci

subdominanci
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Rys. 2. Klasy dominacji 

 

Trzy gatunki tj. Glyphotaelius pellucidus, Triaenodes bicolor i Cyrnus flavidus 

charakteryzowały się częstym występowaniem. Natomiast 92% gatunków wykazywało 

wartość współczynnika Fi (frekwencja) w przedziale 5%-20%, co pozwoliło zaliczyć je 

do gatunków sporadycznych. 

Na podstawie analizy oceny frekwencji został ustalony typ stałości. Dwa gatunki 

Glyphotaelius pellucidus oraz Triaenodes bicolor okazały się gatunkami akcesorycz-

nymi, pozostałe (96,4%) to gatunki zakwalifikowane do przypadkowych. 

Dane uzyskane z zastosowania wskaźnika oryginalności faunistycznej wykazują, 

iż Jezioro Pławno charakteryzowało się największą liczbą gatunków rzadkich (rys.3). 
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Natomiast rzeka Berezyna powyżej Jez. Pławno oraz rzeka Smolenka odznaczyły się 

najniższymi wskaźnikami oryginalności, co oznacza, że charakteryzowały się najlicz-

niejszym udziałem gatunków pospolitych (ryc.3).  
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0,80

IFO

R1R2 R3R4R5R6 R7 KZOKŹ J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

Typy stanowisk
 

Rys. 3. Wskaźnik oryginalności faunistycznej (IFO), oznaczenia stanowisk: R1-Rzeka Berezyna, R2-

Rzeka Berezyna poniżej J. Palik, R3-Rzeka Krasnogubka, R4-Rzeka Moskovica, R5-Rzeka Berezyna 

przed J.Palik, R6-Rzeka Smolenka, R7-Rzeka Berezyna, rozlewisko, K-Kanały, Z OK-Zbiorniki okreso-

we, Ź- Źródła, J1-Jezioro Moskovica, J2-Jezioro Manec, J3-Jezioro Pławno, J4-Jezioro Palik, J5-Jezioro 

Postezskoje, J6-Jezioro Olszica, J7-Jezioro Domziritskoj 

 

 

3.3. Analiza podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowi-

skami, zbiornikami 

Szczegółowe rozmieszczenie chruścików w badanych typach wód oraz poszcze-

gólnych jeziorach i rzekach przedstawiono w tabeli 4. Analizowano także podobieństwa 

faunistyczne pomiędzy poszczególnymi typami wód oraz pomiędzy stanowiskami. 

Tabela 4. Rozmieszczenie chruścików na stanowiskach i typach wód, Jeziora: 1-
Moskovica, 2-Manec, 3-Pławno, 4-Palik, 5-Postezskoje, 6-Olszica, 7-Domziritskoj, 
Rzeki: 1-Berezyna, 2-Berezyna poniżej J. Palik, 3-Krasnogubka, 4-Moskovica, 5-
Berezyna przed J. Palik, 6-Smolenka, 7-Berezyna. 

GATUNEK JEZIORA RZEKI 

ŹR
Ó

-

K
A

-

Z.
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Agraylea multipunctata    1              
Agrypnia obsoleta     1             
Agrypnia sp. pagetana-picta    1              
Athripsodes aterrimus       3           
Athripsodes sp.    3   2           
Brachycentrus subnubilus        2        1  
Qa\ZChaetopteryx sp.               1   
Cheumatopsyche lepida        1          
Cyrnus crenaticornis    1 2             
Cyrnus flavidus    3 25  1  1         
Cyrnus insolutus 1                 
Glyphotaelius pellucidus    1    65 8 3 8 15 40 3    
Grammotaulius nitidus    1    9 40         
Halesus digitatus          3        
Holocentropus dubius 10          1       
Holocentropus picicornis 1                 
Hydropsyche angustipennis          3        
Hydropsyche pellucidula        20          
Limnephilus decipiens         2         
Limnephilus elegans?               3   
Limnephilus flavicornis   2     3         3 
Limnephilus fuscicornis        15

1 
1       60  

Limnephilus fuscinervis    1              
Limnephilus lunatus               6   
Limnephilus marmoratus       3           
Limnephilus rhombicus        14       7   
Limnephilus sp.    1              
Limnephilus sp. flavicornis??        8          
Limnephilus sp. juv. extricatus           2       
Limnephilus sp. politus-stigma      1 3           
Limnephilus sp. stigma?             6     
Limnephilus sp. stigma-
rhombicus 

        13         

Limnephilus sp. t. flavicornis    2        10      
Limnephilus sp.stigma-
flavicornis 

       4          

Limnephilus stigma   2     4         3 
Mystacides longicornis       3           
Mystacides sp.       4           
Neureclipsis bimaculata        2      2    
Oecetis furva    4              
Oecetis ochracea    1              
Oligotricha striata          2 1       
Orthotrichia sp.    1              
Phryganea bipunctata    1              
Phryganea grandis     1             
Phryganea juv.     3  1           
Plectrocnemia conspersa               10   
Polycentropus sp.     1              
Polycentropus flavomaculatus        1  7        
Potamophylax rotundipennis          1        
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JEZIORA RZEKI 
GATUNEK 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ŹR
Ó

D
ŁA

 

K
A

N
A
ŁY

 

Z.
 O

K
R

ES
. 

Sericostoma personatum          3        
Triaenodes bicolor  3 4 2 23 7 4           
Triaenodes sp. juv.   1               
Tricholeiochiton fagesii 3                 
Ylodes conspersus        3          
Ylodes sp. (conspersus-reuteri)     1             

 
 

Generalnie podobieństwa między różnymi typami wód były niskie. Największymi 

podobieństwami - 15 % - odznaczały się jeziora i rzeki (rys.4-5). Niższymi podobień-

stwami odznaczyły się źródła i zbiorniki okresowe (rys. 4). 

 

Rys. 4. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy poszczególnymi typami wód liczony według 

formuły Jaccarda 
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Rys.  5. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy poszczególnymi typami wód liczony według 

formuły Bray-Curtisa 

 

Analizowano także podobieństwa faunistyczne pomiędzy poszczególnymi stano-

wiskami. Na wykresie podobieństw liczonych według Bray-Curtisa (rys. 6) na poziomie 

50%-55% podobieństw faunistycznych wyodrębniły się następujące grupy stanowisk: 

Jezioro Olszica- Jez. Manec; Rzeka Berezyna, przed Jez. Palik- Jez. Domziritskoj; zb. 

okresowe-Jez. Pławno. 

Na wykresie podobieństw liczonych według Jaccarda (rys. 7) także wyróżniła się 

grupa Jez. Olszica- Jez. Manec oraz Rzeka Berezyna, rozlewisko-Berezyna, przed Jez. 

Palik. Na poziomie 30%-50% podobieństw faunistycznych zostały wyróżnione dwie 

grupy stanowisk: Kanały-Rzeka Berezyna (rys. 6) i zbiorniki okresowe-Jez. Pławno 

(rys. 7) oraz jedno zgrupowanie w przedziale 20%-30% liczone wg formuły Jaccarda: 

Jezioro Domziritskoj-Postezskoje (rys. 7). Wynika z tego, że fauna różnych typów wód 

dość dobrze się wyodrębniała.  
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Rys. 6. Dendrogram podobieństw faunistycznych pomiędzy poszczególnymi stanowiskami liczony we-
dług formuły Bray-Curtisa, oznaczenia stanowisk:J1-Jezioro Moskovica, J2-Jezioro Manec, J3-Jezioro 

Pławno, J4-Jezioro Palik, J5-Jezioro Postezskoje, J6-Jezioro Olszica, J7-Jezioro Domziritskoj R1-Rzeka 
Berezyna, R2-Rzeka Berezyna poniżej J. Palik, R3-Rzeka Krasnogubka, R4-Rzeka Moskovica, R5-Rzeka 

Berezyna przed J.Palik, R6-Rzeka Smolenka, R7-Rzeka Berezyna, rozlewisko. 
 

Rys. 7. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy poszczególnymi stanowiskami liczony według 
formuły Jaccarda, oznaczenia stanowisk jak na rys 6. 
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3.4. Analiza współwystępowania gatunków 

W dendrycie współwystępowań wyodrębniły się trzy główne zgrupowania, które 

można powiązać z typami wód (rys. 8). 

 
Rys. 8. Współwystępowanie Trichoptera na stanowiskach 
Legenda:   -jeziora,  -rzeki,             - źródła,       

 

Pierwszą grupę, związaną z jeziorami, tworzy 25 gatunków, z których tylko dwa 

gatunki charakteryzują się współwystępowaniem niższym niż 100%-Holocentropus 

dubius, Athripsodes sp.. Gatunki o najwyższym stopniu współwystępowania to: Phry-

ganea juv., Oecetis furva, Mystacides sp., Limnephilus sp. politus-stigma, Tricholeio-

chiton fagesii, Mystacides longicornis, Limnephilus marmoratus, Cyrnus crenaticornis, 
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Athripsodes aterrimus, Triaenodes sp. juv., Polycentropus sp., Phryganea grandis, 

Phryganea bipunctata, Orthotrichia sp., Oecetis ochracea, Limnephilus sp., Limnephi-

lus fuscinervis, Holocentropus picicornis, Cyrnus insolutus, Cheumatopsyche lepiła, 

Agrypnia sp. pagetana-picta, Agrypnia obsoleta, Agrypnia multipunctata. 

Drugą grupę tworzyły Trichoptera związane z rzekami, gdzie, 9 taksonów wyka-

zuje 100% współwystępowanie: Polycentropus flavomaculatus, Limnephilus sp. flavi-

cornis??, Ylodes conspersus, Sericostoma personatum, Oligotricha striata , Hydropsy-

che angustipennis, Halesus digitatus, Limnephilus sp. juv. extricatus, Limnephilus deci-

piens. 

Pozostałych 9 gatunków charakteryzowało się współwystępowaniem wyższym niż 

75%: Limnephilus stigma, Limnephilus flavicornis, Neureclipsis bimaculata, Limnephi-

lus rhombicus, Hydropsyche pellucidula, Limnephilus sp. stigma-rhombicus, Limnephi-

lus sp. t. flavicornis, Limnephilus sp. sigma?, Limnephilus sp. stigma-flavicornis. 

Kolejna grupa to chruściki występujące w źródłach, do których zaliczono cztery 

gatunki o współwystępowaniu wyższym niż 50%: Plectrocnemia conspersa, Limnephi-

lus lunatus, Limnephilus elegans, Chaetopteryx sp. 

W dendrycie współwystępowań na stanowiskach (rys. 9) wyróżniono pięć zgru-

powań charakteryzujących się 100% współwystępowaniem. Tylko jedna grupa związa-

na jest z rzeką - Krasnogubką – z gatunkami: Sericostoma personatum, Hydropsyche 

angustipennis, Halesus digitatus. Pozostałe grupy związane są z jeziorami: Jezioro Mo-

skovica - Holocentropus picicornis, Cyrnus insolutus; JezioroDomziritskoj - Mystacides 

longicornis, Limnephilus marmoratus, Athripsodes aterrimus; Jezioro Postezskoje-

Ylodes sp. (conspersus-reuteri), Phryganea grandis, Agrypnia obsoleta; Jezioro Palik - 

Polycentropus sp., Phryganea bipunctata, Orthotrichia sp., Oecetis ochracea, Limne-

philus sp., Limnephilus fuscinervis, Agrypnia sp. pagetana-picta, Agraylea multipuncta-

ta.  
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Rys.  9. Współwystępowanie Trichoptera w typach wód 

Legenda: -Jez. Moskovica,  -Rzeka Krasnogubka,  -Jez. Domziritskoj,  

           -Jez. Postezskoje,  -Jez. Palik 
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Oznaczenia gatunków (rys.8 i 9): Ylodes sp. (conspersus-reuteri), Limnephilus fusci-

cornis, Plectrocnemia conspersa, Limnephilus lunatus, Limnephilus elegans?, Chaetop-

teryx sp., Glyphotaelius pellucidus, Triaenodes bicolor, Cyrnus flavidus, Grammotau-

lius nitidus, Potamophylax rotundipennis, Limnephilus stigma, Limnephilus flavicornis, 

Neureclipsis bimaculata, Limnephilus rhombicus, Hydropsyche pellucidula, Limnephi-

lus sp. stigma-rhombicus, Limnephilus sp. t. flavicornis, Limnephilus sp. stigma?, Poly-

centropus flavomaculatus, Limnephilus sp. flavicornis??, Limnephilus sp. stigma-

flavicornis, Ylodes conspersus, Sericostoma personatum, Oligotricha striata , Hydrop-

syche angustipennis, Halesus digitatus, Limnephilus sp. juv. extricatus, Limnephilus 

decipiens, Brachycentrus subnubilus, Holocentropus dubius, Phryganea juv., Oecetis 

furva, Mystacides sp., Limnephilus sp. politus-stigma, Athripsodes sp., Tricholeiochiton 

fagesii, Mystacides longicornis, Limnephilus marmoratus, Cyrnus crenaticornis, 

Athripsodes aterrimus, Triaenodes sp. juv., Polycentropus sp., Phryganea grandis, 

Phryganea bipunctata, Orthotrichia sp., Oecetis ochracea, Limnephilus sp., Limnephi-

lus fuscinervis, Holocentropus  picicornis , Cyrnus insolutus , Cheumatopsyche lepiła, 

Agrypnia sp. pagetana-picta, Agrypnia obsoleta, Agrypnia multipunctata. 

   

     

3.5. Gatunki zagrożone 

Wśród gatunków Trichoptera złowionych na terenie Berezyńskiego Rezerwatu 

Biosfery wiele gatunków umieszczonych zostało na czerwonych listach krajów Europy 

Środkowej i Zachodniej: 

• z czerwonej listy zwierząt zgrożonych i ginących Czech (CHVOJKA 1996) 

      odnotowano dwa gatunki silnie zagrożone (Cyrnus crenaticornis, Gram-

motaulius nitidus), pięć gatunków przypuszczalnie zagrożonych (Agrypnia 

obsoleta, Cyrnus insolutus, Limnephilus elegans, Limnephilus fuscicornis, 

Tricholeiochiton fagesii); 

• z czerwonej listy zwierząt zagrożonych i ginących Danii (…) odnotowano 

trzy gatunki rzadkie (Cheumatopsyche lepida, Neureclipsis bimaculata, 

Potamophylax rotundipennis), dwa gatunki przypuszczalnie zagrożone 

(Grammotaulius nitidius, Limnephilus elegans); 

• z czerwonej listy zwierząt zagrożonych i ginących Niemiec (KLIMA1998) 

odnotowano jeden gatunek wymarły (Ylodes conspersus), trzy gatunki sil-



 31

nie zagrożone (Tricholeiochiton fagesii, Limnephilus elegans, Limnephilus 

fuscinervis), trzy gatunki przypuszczalnie zagrożone (Brachycentrus sub-

nubilus, Cyrnus insolutus, Grammotaulius nitidius); 

• z czerwonej listy zwierząt zagrożonych i ginących Polski (SZCZĘSNY 2002) 

odnotowano trzy gatunki o statusie słabo rozpoznanym (Limnephilus ele-

gans, Limnephilus fuscinervis, Ylodes conspersus); 

• z czerwonej listy zwierząt zagrożonych i ginących Węgier (MALICKY 

1994) odnotowano dziewięć gatunków silnie zagrożonych (Agralyea mul-

tipunctata, Polycentropus flavomaculatus, Cheumatopsyche lepida, Oligo-

tricha striata, Phryganea bipunctata, Limnephilus elegans, Limnephilus 

fuscicornis, Limnephilus stigma, Sericostoma personatum), sześć gatun-

ków przypuszczalnie zagrożonych (Holocentropus dubius, Plectrocnemia 

conspersa, Phryganea grandis, Grammotaulius nitidus, Halesus digitatus, 

Triaenodes bicolor), jeden gatunek umiarkowanie zagrożony (Brachycen-

trus subnubilus). 

Łącznie 22 gatunki (55% gatunków wykazanych w Berezyńskim Rezerwacie Biosfery) 

uznawane jest za zagrożone w różnych częściach Europy. 

 

 

4. Dyskusja 
Wykazana lista gatunków Trichoptera Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery nie jest 

pełna z tego względu, iż wiele gatunków określonych jest tylko do rodzaju. Także 

krzywa reprezentatywności (rys.1) wskazuje, że należy spodziewać się większej liczby 

gatunków. Powyższe badania są wstępne, fragmentaryczne, dlatego też niezbędne są 

kolejne badania na tym terenie, po których należy spodziewać się powiększenia liczby 

gatunków. Stosunkowo niewielka liczba pobranych prób umożliwiła najpewniej stwier-

dzenie tylko najliczniejszych i najpospolitszych gatunków. 

Berezyński Rezerwat Biosfery (40 gatunków) w porównaniu z obszarami chro-

nionymi Polski charakteryzuje się niewielką różnorodnością gatunków, np. Park Krajo-

brazowy Pojezierza Iławskiego - 56 gatunków (SERAFIN I CZACHOROWSKI 2004), Park 

Krajobrazowy Lasy Janowskie - 63 gatunki (CZACHOROWSKI I XXXX 2000), Puszcza 

Białowieska-79 gatunków (CZACHOROWSKI 1998). 
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W Berezyńskim Rezerwacie Biosfery rodzina Limnephilidae stanowiła największą 

liczebność podobnie jak w Puszczy Białowieskiej (CZACHOROWSKI 1998). 

W powyższych obszarach chronionych Polski jak i również na badanym terenie 

dominowali recedenci, natomiast klasę eudominantów reprezentowały pojedyncze 

osobniki. 

W powyższej pracy po raz pierwszy zastosowano wskaźnik oryginalności fauni-

stycznej z tego też powodu trudno jest o porównanie tych charakterystyk z piśmiennic-

twem. 

W badaniach przeprowadzonych na terenie Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery 

wykazano występowanie 40 gatunków chruścików (tab.3), co stanowi 30,76% fauny 

krajowej, a 35,71% fauny występującej w obszarach chronionych. Biorąc zróżnicowa-

nie siedliskowe jak i inne porównywalne obszary, można spodziewać się występowania 

na terenie rezerwatu ok. 60-70 gatunków Trichoptera, w tym gatunków rzadkich.  

Niniejsze badania wykazały, ze spośród 40 gatunków aż 22 uważanych jest za za-

grożone w innych częściach Europy. Z całą pewnością dalsze, dokładniejsze badania 

wykażą kolejne gatunki zagrożone. Powyższe gatunki Trichoptera występujące na 

czerwonych listach wielu krajów świadczą o tym, iż Berezyński Rezerwat Biosfery jest 

ważny nie tylko dla ochrony różnorodności gatunków chruścików na Białorusi, ale tak-

że w Europie. Spodziewać się także można, iż nie tylko w odniesieniu do chruścików, 

ale i innych owadów wodnych także. 

W odróżnieniu od silnie uprzemysłowionej Europy Zachodniej, kraje Europy 

Wschodniej niektóre kraje Europy Środkowej wydają się mieć lepiej zachowaną przy-

rodę. Obszary chronione tej części kontynentu mogłyby stanowić refugia i ostoje dla 

zagrożonych gatunków entomofauny wodnej, w tym Trichoptera. W największym 

stopniu dotyczy to torfowisk, puszczańskich zbiorników wodnych i dużych rzek nizin-

nych (CZACHOROWSKI 2004). 

W Polsce obszary chronione zajmują większą powierzchnię kraju niż w Białorusi-

23%. Trichopterofauna została zbadana dla 17 parków narodowych (spośród 22), czte-

rech parków krajobrazowych (spośród 118) oraz w sześciu rezerwatach spośród 1201. 

Łącznie stwierdzono 226 gatunków chruścików w obszarach chronionych, co stanowi 

83% polskiej trichopterofauny, z których 40 znajduje się na czerwonej liście zwierząt 

Polski (54% gatunków na tej liście). Dotychczasowy stan wiedzy o chruścikach wska-

zuje, że jedynie połowa zagrożonych gatunków chroniona występuje w parkach naro-

dowych i krajobrazowych (MAJEWSKI, CZACHOROWSKI 2003). 
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Powyższe wyniki wskazują na to, że stan poznania fauny chruścików obszarów 

chronionych nie jest zadawalający zarówno w Polsce jak i Białorusi. Brakuje danych 

pochodzących z wielu terenów chronionych. Utrzymanie skutecznej ochrony bioróżno-

rodności możliwe jest przy współpracy międzynarodowej. Przeprowadzone badania 

stanowią część kompleksowych badań inwentaryzacyjnych i monitoringowych prowa-

dzonych w wielu częściach Europy. 

 

 

5. Streszczenie 
Na Białorusi trichopterofauna zbadana została jedynie na 13 obszarach chronio-

nych. Spośród 130 gatunków wykazanych do tej pory z Białorusi, w obszarach chronio-

nych występuje 112 gatunków (CZACHOROWSKI I IN. 2004). Ochroną obszarową objęto 

ponad 8% terenu republiki, ustanawiając cztery parki narodowe, jeden rezerwat biosfe-

ry, 90 parków krajobrazowych i ponad 700 innych obszarów o niewielkiej powierzchni 

(CZACHOROWSKI I IN. 2004).  

Celem pracy było przedstawienie stanu badań nad chruścikami Berezyńskiego Re-

zerwatu Biosfery na terenie Białorusi, w szczególności określenie znaczenia tego re-

zerwatu dla ochrony bioróżnorodności trichopterofauny na Białorusi i w Europie. 

Analizę trichopterofauny Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery umożliwiły dane ze-

brane w latach 1997-2001 z powyższego obszaru chronionego, we współpracy z Insty-

tutem Zoologii Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku.  

Materiał obejmował 40 gatunków Trichoptera należących do 8 rodzin. Analizo-

wano skład gatunkowy, strukturę dominacji, frekwencję, typ stałości, wskaźnik orygi-

nalności faunistycznej. Dokonano tabelarycznego zestawienia wartości dominacji ii 

frekwencji (tab.1) dla całego materiału. 

Największą liczebność oraz największe zróżnicowanie gatunkowe wykazała ro-

dzina Limnephilidae. Najliczniejszym gatunkiem był Limnephilus fuscicornis.  

W zebranym materiale stwierdzono występowanie wszystkich klas dominacji. 

Zdecydowanie najwięcej gatunków należało do recedentów. Pozostałe klasy miały 

mniejszą liczbę gatunków (rys.2). 

Przeprowadzono analizę podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami, 

zbiornikami, której wyniki przedstawiono w postaci dendrytów (rys.3-9). Podobieństwa 

między różnymi typami wód były niskie. Największymi podobieństwami odznaczały 
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się jeziora i rzeki (rys.3-4). Niższymi podobieństwami odznaczały się źródła i zbiorniki 

okresowe (rys.4). 

Analizowano także współwystępowanie w typach wód (wyodrębniły się trzy 

główne zgrupowania: jeziora, rzeki, źródła) oraz współwystępowanie na stanowiskach, 

na których wyróżniono pięć zgrupowań charakteryzujących się 100% współwystępo-

waniem. 

Na terenie rezerwatu odnotowano obecność 22 gatunków, które w krajach Europy 

Środkowej i Zachodniej uznane są za wymarłe i silnie zagrożone. 

Przeprowadzone badania stanowią część kompleksowych badań inwentaryzacyj-

nych i monitoringowych prowadzonych w wielu częściach Europy. 
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