
1.1. Krótka charakterystyka rodziny Carabidae

Rodzina biegaczowatych -  Carabidae, jedna z najliczniejszych gatunkowo 
w rzędzie chrząszczy, liczy około 30 000 opisanych do tej pory gatunków. 
Według opinii wielu współczesnych specjalistów potencjalnie możliwa liczba 
wszystkich gatunków jest około dwukrotnie większa. Jest to rodzina bardzo 
zróżnicowana, zarówno w aspekcie morfologicznym, jak i ekologicznym. 
Jest ona najbliżej spokrewniona z rodzinami Cicindelidae, Rhysodidae 
i Trachypachidae. Fauna Polska liczy powyżej 500 gatunków zgrupowanych 
w ponad 70 rodzajach.

1.2. Budowa owadów dojrzałych

Chrząszcze o dużej rozpiętości rozmiarów ciała (u gatunków krajowych 
długość ciała od 1,2 mm do ponad 40 mm). Ubarwienie ciała najczęściej 
czarne lub brunatne, niarzadko z metalicznym połyskiem, niekiedy bardzo 
jasne i jaskrawe (np. u przedstawicieli Lebiini) lub żółtobrązowe (u gatunków 
z rodzajów Acupalpus Latr., Badister Clairv., Diachromus Erichs.). U nie-
których gatunków, np. w rodzajach Carabus L., Calosoma Web. czy 
Pterostichus Bon., w zależności od stopnia pigmentacji i ilości ciemnego 
pigmentu, metaliczne zabarwienie zmienia się od miedzistego i złocistozielonego 
do prawie czarnego. Ciało z reguły wydłużone, rzadko okrągławe lub 
szerokoowalne (np. u gatunków z plemienia Omophronini). Ciało opatrzone 
zawsze szczecinkami (lub dołkami po szczecinkach), często też owłosione. 
Głowa zawsze prognatyczna, nie może być chowana pod przedtułów. 
Szerokość głowy przeważnie wyraźnie mniejsza od przedplecza, rzadko, jak 
np. u przedstawicieli Colliurini, głowa szersza od przedplecza; wyjątkowo 
głowa bardzo wąska i wydłużona (jak np. u gatunków z plemienia Cychrini). 
Czoło zwykle z podłużnymi wgłębieniami, ułożonymi równolegle względem



siebie lub zbiegającymi się ku przodowi. U gatunków z rodzaju Bembidion 
Latr. bruzdki te są szczególnie głęboko zaznaczone, na zewnątrz od nich 
występują fałdki czołowe. Czasami czoło pokryte licznymi podłużnymi 
delikatnie zaznaczonymi żeberkami (np. u gatunków rodzaju Notiophilus 
Dum.). Po wewnętrznej stronie oczu występują prawie zawsze szczeciny 
przyoczne, najczęściej w liczbie dwóch z każdej strony, niekiedy po jednej, 
rzadko powyżej dwóch (np. 5-6 u gatunków rodzaju Deltomerus Motsch.). 
Nadustek (clypeus) z jedną lub kilkoma szczecinkami na przednim brzegu, 
oddzielony jest od czoła wyraźnym szwem. Gardło (gula) zawsze nagie; 
podbródek (submentum) zwykle z 2-4 szczecinkami (szczecinki gardłowe), 
rzadziej liczba szczecinek większa od czterech lub brak ich zupełnie. Oczy 
zazwyczaj mniej lub bardziej wypukłe, okrągławe, z drobnymi i płaskimi 
fasetkami. U przedstawicieli niektórych rodzajów, np. Notiophilus Dum., 
Asaphidion Goeze czy Elaphrus F., oczy bardzo duże i silnie wypukłe. 
Czulki nitkowate lub szczeciniaste, prawie zawsze 11-członowe. Pierwszy 
człon zwykle nieco grubszy od pozostałych, niekiedy bardzo wydłużony (np. 
w rodzajach Drypta Latr. lub Polysłichus Agass. Człony drugi i trzeci 
najczęściej nagie (poza nielicznymi szczecinkami czuciowymi), pozostałe 
pokryte gęstymi przylegającymi włoskami i rzadko rozmieszczonymi szczecin-
kami czuciowymi; niekiedy na owłosionych członach czułków mogą wy-
stępować podłużne, pozbawione włosków pasemka np. w rodzaju Pogonus 
Nic.). W arga górna (labrum) na spodniej stronie z licznymi włoskami 
czuciowymi, na wierzchu pokryta szczecinkami. Kształt wargi górnej zróż-
nicowany: od prostokątnego (np. w rodzaju Harpalus Latr.) do dwupłatowego 
(w rodzaju Cychrus F.), rzadko warga górna trójpłatkowa (w faunie 
krajowej jedynie u gatunku Carabus coriaceus L.). Żuwaczki (mandibulae) 
wystające, zwykle zaostrzone na wierzchołku, rzadko tępe lub zaokrąglone 
(np. u gatunków plemienia Licinini). Wewnętrzna powierzchnia żuwaczek 
szeroka, zwykle spłaszczona, prawie gładka, niekiedy pokryta zmarszczkami 
(u przedstawicieli rodzajów Calosoma W. i Callisthenes Fisch.). Listwa 
zewnętrzna żuwaczek wygięta łukowato, zwykle wąska, rzadko rozszerzona 
w tyle (Nebriini), często tworzy zewnętrzną bruzdkę, która jest naga lub 
zaopatrzona w szczecinki. Żuchwy (maxillae) typu orthopteroidalnego. 
Żuchwa wewnętrzna (lacinia) zagięta do wewnątrz, na wierzchołku zaostrzona, 
nieruchomo zestawiona z trzonkiem (jest to jedna z cech odróżniających 
Carabidae od spokrewnionej z nią rodziny Cicindelidae)', żuwka zewnętrzna 
(galea) dwuczłonowa. Głaszczki szczękowe (palpi maxillales) 4-członowe, ich 
pierwszy człon bardzo mały, kształt ostatniego i przedostatniego bardzo 
zmienny u przedstawicieli różnych rodzajów, np. ostatni człon silnie roz-
szerzony u gatunków z rodzaju Cychrus F., Carabus L., Panagaeus Latr., 
lub bardzo krótki i wąski u gatunków z plemienia Bembidiini. Bródka 
(meritum) dwupłatowa (rys. 1), z mniej lub bardziej wyciętym przednim



brzegiem, pośrodku często z zaostrzonym lub rozdwojonym, spłaszczonym 
na wierzchołku zębem. Podstawa bródki zazwyczaj ze szczecinkami. Języczek 
(ligula) w przedniej części z dwiema dużymi szczecinkami. Przyjęzyczki 
(paraglossae) różnej wielkości i kształtu. Giaszczki wargowe (palpi labiales)
3-członowe, ich drugi człon najdłuższy, opatrzony zwykle licznymi szczecin-
kami. Ostatni człon najczęściej walcowaty, niekiedy rozszerzony ku wierz-
chołkowi, jak np. u gatunków rodzaju Cychrus F. Przedplecze (pronotum) 
najczęściej wykrojone przed tylnymi kątami, rzadziej rozszerzone ku tyłowi 
i nie wykrojone po bokach. Boki przedplecza obrzeżone, niekiedy obrzeżenie 
to jest szczególnie szerokie i silnie podgięte do góry. Rzadko obrzeżenie 
boczne częściowo zanika (u gatunków z rodzaju Dyschirius Bon.). U przed-
stawicieli plemienia Colliurini, a także u gatunków ż egzotycznego rodzaju 
Agra F ., przedplecze jest walcowate i bardzo wydłużone, bez ostrego 
obrzeżenia po bokach. Wzdłuż bocznego brzegu przedplecza występują 
szczecinki -  najczęściej po dwie z każdej strony: jedna w pobliżu tylnych 
kątów, druga w połowie długości przedplecza; niekiedy w przedniej części 
przedplecza występują dodatkowe szczeciny (np. 6-8 szczecin u gatunków 
z rodzaju Deltomerus Motsch.); rzadziej brak środkowej szczecinki lub też 
brzeg boczny przedplecza w ogóle pozbawiony szczecinek, jak np. u gatunków 
z podrodzaju Carabus (Pachystus) Motsch. Wierzch przedplecza rozdzielony 
podłużną linią środkową, nie sięgającą do przedniego, a często także do 
tylnego brzegu przedplecza. Część podstawowa przedplecza po bokach 
z mniej lub bardziej ostro zaznaczonymi wgłębieniami; niekiedy występują 
po dwa wgłębienia z każdej strony. Wgłębienia przypodstawowe ograniczone 
są przeważnie od zewnątrz żeberkopodobną fałdką. M akro- i mikrorzeźba 
przedplecza wyraźniejsza zwykle na jego obrzeżach. Tarczka zwykle niewielka, 
rzadko, jak w rodzaju Omophron Latr., zupełnie niewidoczna, ukryta pod 
przedpleczem. Przedpiersie zwykle szerokie, mniej lub bardziej wypukłe, 
z wyrostkiem między przednimi biodrami (rys. 2). Wierzchołek wyrostka 
nagi lub owłosiony (np. u Harpalini czy Zabrinî). Przedpiersie niekiedy 
punktowane (np. u niektórych gatunków Amara Bon.) lub owłosione 
(niektóre Harpalini). Przedtułów podzielony na sternum (płytka brzuszna), 
pleuron (płytka boczna) i notum (płytka grzbietowa, której podgięte do dołu 
brzegi tworzą epipleury). Notum oddzielone szwem notopleuralnym od 
pleuronu, który od sternum oddzielony jest szwem episternalnym. Panewki 
bioder przednich otwarte (np. u Carabini, Nebriini czy Elaphrini) lub 
zamknięte od tyłu poprzecznym skierytem (proepimeron) (np. u Omophroninae 
czy Clivinini). Niekiedy skleryt ten może być bardzo wąski i słabo widoczny 
(np. w rodzaju Loricera Latr.). Wnętrze przednich panewek biodrowych 
z jednym lub dwoma otworami. Śródpiersie nieduże, ograniczające z przodu 
panewki środkowych bioder. U niektórych grup, np. u Clivinini czy Broscini, 
śródpiersie tworzy szyjopodobne zwężenie, na którym mieszczą się tarczka



oraz podstawa pokryw. Przednie części pleuronów śródpiersia (mesepisterna) 
oddzielone od tarczy śródpiersia szwem mezopleuralnym, który jest często 
bardzo słabo widoczny. Tylne części pleuronów śródpiersia (mesepimera) 
zawsze bardzo wąskie. Przednie części pleuronów zapiersia (metepisterna) 
mogą być podłużne (u gatunków latających) lub krótkie i szerokie. Tylne 
części pleuronów zapiersia (metepimera) krótkie, oddzielające części przednie 
pleuronów zapiersia od tylnych bioder, lub całkiem niewidoczne, jak np. 
u przedstawicieli Carabini czy Nebriini. Tylne biodra duże, poprzeczne, nie 
sięgające epipleurów pokryw. Zapicrsie przed tylnymi biodrami zawsze 
z charakterystycznym poprzecznym szwem oraz z podłużną środkową 
bruzdką. Zarówno środkowe jak i tylne biodra opatrzone są podłużnymi 
wyrostkami. Pokrywy najczęściej podłużne, rzadziej krótkoowalne czy nawet 
okrągławe. Epiplcury pokryw rozszerzone w części barkowej, zwężające się 
ku wierzchołkowi pokryw, jedynie wyjątkowo, np. u Clivinini, mogą one 
sięgać do wierzchołka pokryw. Wierzch pokryw oddzielony od epipleurów 
żeberkiem rozgraniczonym na podstawowe i boczne. Żeberko to tworzy 
często w barkowej części pokryw wystający na zewnątrz ząbek barkowy. 
Przy podstawie żeberko może tworzyć przedłużenie brzegu bocznego pokryw 
i zachodzić na pokrywę, sięgając niekiedy nawet do tarczki (żeberko 
podstawowe). Boczne krawędzie pokryw z reguły obrzeżone i mniej lub 
bardziej podgięte do góry. U niektórych gatunków o wydłużonym i cylin- 
dycznym ciele, np. w rodzaju Drypta Latr., brzeg boczny jako taki nie 
występuje i pokrywy przechodzą bezpośrednio w epipleury. Powierzchnia 
pokryw jest najczęściej podłużnie bruzdkowana. najpowszechniej spotykany 
u Carabidae typ bruzdkowania obejmuje osiem rzędów (bruzdek) oraz 
dziewięć zagoników (międzyrzędów) na każdej pokrywie; rzadziej ilość 
rzędów jest inna np. u Carabini występuje na każdej pokrywie po 15 
rzędów i 16 zagoników, przy czym dołki grzbietowe występują na zagonikach 
czwartym, ósmym i dwunastym (u przedstawicieli rodzaju Carabus L. liczba 
zagoników jest czasami wtórnie zmniejszona lub zwielokrotniona). Między 
pierwszym rzędem a szwem pokryw, lub pomiędzy podstawami rzędów 
pierwszego i drugiego występuje u większości gatunków krótki szew przytar- 
czkowy. Niekiedy rzędy niewyraźnie zaznaczone, lub wyraźnie widoczne 
jedynie w podstawowej części pokryw. Rząd przyszwowy jest zawsze naj-
dłuższy, z reguły sięga do wierzchołka pokryw, niekiedy jest zagięty w tyle 
i skierowany do przodu w postaci pętli (Trechini). Chetotaksja pokryw 
rozwinięta w różnym stopniu u przedstawicieli poszczególnych grup, jedynie 
u nielicznych gatunków, np. z rodzaju Zabrus Clairv., pokrywy pozbawione 
są zupełnie szczecin grzbietowych. Często spotyka się szczecinę przytarczkową 
oraz rząd szczecinek (lub dołków po szczecinkach) na trzecim zagoniku, 
nierzadko występują także szczcinki lub dołki na zagonikach piątym i siódmym 
(nieraz szczecinki te są przemieszczone z zagonika na któryś z graniczących



z nim rzędów). U form nielotnych pokrywy są często zrośnięte wzdłuż 
szwu. Skrzydła błoniaste typu spotykanego u Adephaga (rys. 3), z małym 
zróżnicowaniem użytkowania; oblongum zamknięte, jedynie u małych form, 
gdzie użytkowanie podlega widocznej redukcji, niekiedy nie w pełni rozwinięte. 
Skrzydła błoniaste w różnym stopniu wykształcone, nieraz zupełnie zredu-
kowane. Nogi większości gatunków Carabidae typu bieżnego, wysmukłe 
i długie, rzadziej nogi krótkie (wiele gatunków z plemienia Harpalini, 
przedstawiciele rodzaju Zabrus Clairv.); u przedstawicieli plemion Clivinini 
i Scaritini występują przednie nogi typu grzebiącego, ich golenie są szerokie 
i spłaszczone. Stopy 5-członowe, ich pierwszy człon zawsze dłuższy od 
pozostałych, ostatni najczęściej także wydłużony, z gładkimi lub ząbkowanymi 
pazurkami na wierzchołku. Niekiedy ostatni człon stóp rozdwojony i dwu- 
płatkowy (np. u gatunków z rodzaju Demetrias Bon.). Stopy przednie 
samców większości gatunków rozszerzone i gęsto owłosione na spodniej 
stronie. Pokrywa z włosków nieregularna, niekiedy dwupasmowa (Harpalina, 
Acupalpina) lub wielopasmowa (Anisodactylina). Odwłok zbudowany zwykle 
z sześciu widocznych sternitów, jedynie u przedstawicieli podrodziny Bra- 
chininae odwłok złożony z siedmiu sternitów u samic i ośmiu u samców. 
Sternity odwłoka zwykle ze szczecinkami lub dołkami po szczecinkach. 
Prącie silnie zesklerotyzowane, położone na wierzchnej stronie 10 sternitu 
odwłoka. Prącie z reguły asymetryczne, mniej lub bardziej grzbieto-brzusznie 
wygięte, obrócone stroną wypukłą najczęściej w prawą stronę. Podstawa 
prącia mniej lub bardziej nabrzmiała, na spodniej stronie z szerokim 
otworem. Wierzchołek prącia zaokrąglony, niekiedy, jak  np. u licznych 
gatunków rodzaju Harpalus Latr., nabrzmiały. Paramery prącia asymetryczne 
(Agonini, Sphodrini) lub symetryczne, wydłużone (Carabini), lub szerokie 
(Nebriini, wiele gatunków Harpalini). Czasami jedna z param er silnie 
zredukowana (np. u wielu gatunków Płerostichini i Lebiini), lub brak jej 
zupełnie (np. u niektórych gatunków z podrodziny Brachininae).

Dymorfizm płciowy wyrażony przeważnie wielkością ciała: samice mają 
z reguły ciało większe i szersze niż samce, przednie stopy samców najczęściej 
zgrubiałe, ostatni człon głaszczków u samców wielu gatunków silnie trójkątnie 
rozszerzony.

1.3. Budowa jaj, larw i poczwarek

Jaja Carabidae mają kształt podłużnie owalny i charakteryzują się względnie 
dużymi rozmiarami -  szczególnie u gatunków przejawiających opiekę nad 
potomstwem oraz u gatunków jaskiniowych (np. niektórych przedstawicieli 
plemienia Trechini). Barwa jaj od białej do żółtawej. Osłonka jajowa gładka.



Larwa typu spotykanego u Campoidea (rys. 4). Ciało larwy wydłużone, 
mocno zesklerotyzowane i ciemno zabarwione. Warga górna zredukowana. 
Odwłok złożony z dziesięciu segmentów, ostatni z nich na wierzchołku 
zwykle z widełkami. Nogi długie, 6-członowe. Głowa wydłużona lub szeroka 
i krótka, zwykle bez szyjopodobnego przewężenia. Czułki 4-członowe, trzeci 
człon często zgrubiały, przy wierzchołku z brodawką czuciową. Ostatni 
człon krótszy i węższy od pozostałych. Przyoczka, najczęściej w liczbie 
sześciu, położone w dwóch podłużnych rzędach, rzadko przyoczka zupełnie 
zredukowane. Żuwaczki przeważnie długie, zakrzywione i zaostrzone na 
wierzchołku; u gatunków roślinożernych żuwaczki szerokie i krótkie, tępo 
zakończone, w zarysie mniej lub bardziej trójkątne.

Kotwiczka szczęk bardzo krótka, dwudzielna. Żuwka wewnętrzna w postaci 
małego stożka ze szczecinką na wierzchołku, często bardzo silnie zredukowana. 
Żuwka wewnętrzna dwuczłonowa. Głaszczki szczękowe 4-członowe, u larw 
gatunków z rodzaju Trechus Clairv. ostatni człon podzielony na trzy segmenty.

U większości gatunków Carabidae występują trzy fazy larwalne. Poczwarka 
(rys. 5) pokrojem ciała przypomina owada dorosłego. Odwłok poczwarki 
złożony jest z dziewięciu segmentów, z ośmioma parami przetchlinek. Po 
bokach i na grzbietowej stronie ciała występują pęczki sterczących szczecinek. 
Rozwój poczwarki odbywa się bardzo często w kolebce.

1.4. Układ systematyczny rodziny

Podstawy współczesnej systematyki Carabidae wnieśli w XIX wieku 
badacze francuscy -  Latreille i Dejean. Zdefiniowali oni po raz pierwszy 
Carabidae jako rodzinę oraz rozdzielili ją  wstępnie na dwie podrodziny, 
Carabinae i Harpalinae, te zaś na plemiona. Od tego czasu liczba plemion 
wzrosła z siedmiu do ponad 80 ( K r y z a n o v s k i j  1983). Częste prze-
grupowania na szczeblu podrodzin i plemion wynikają z faktu, że status 
systematyczny i filogenetyczny niektórych grup biegaczy nie został jeszcze 
do chwili obecnej definitywnie ustalony. Zwiększyła się także liczba kategorii 
ponadrodzajowych oraz ich zakres, choć tendencje skrajnego zwiększania 
tej liczby (np. przez Jeannela do ośmiu) straciły obecnie na popularności. 
J e a n n e 1 (1946, 1949), który rozdzielił faunę biegaczowatych na 11 dywizji 
i kilkadziesiąt rodzin, był zarazem pierwszym, który stworzył dokładny 
i wysoce shierarchizowany system wykorzystując dużą różnorodność cech 
(przede wszystkim strukturę aparatu kopulacyjnego samców). Praktyka 
wykazała małą przydatność tego systemu, przede wszystkim ze względu na 
niezbieżność z kryteriami rodziny jako taksonu w innych grupach owadów. 
Definicję oraz zakres rodziny Carabidae obecnie znacznie rozszerzono



i włączono w jej obręb nawet tak dywergentne grupy jak Cicindelidae czy 
Paussidae. Zmienił się także skład i zakres ponadrodzajowych taksonów. 
Na najwyższym szczeblu rozdzielono Isochaeta od Anisochaeta. L i n d r o t h 
(1945, 1949) oraz K r y z a n o v s k i j  (1983) połączyli wydzielane dawniej 
podrodziny Carabinae i Harpalinae (likwidując istniejącą między nimi 
umowną i nieczytelną granicę) w jedną podrodzinę Carabinae, oraz wydzielili 
kilka innych podrodzin grup wyraźnie odróżniających się morfologicznie, 
jak Paussinae, Omophroninae, Cicindelinae, Brachininae. Drugi z autorów 
wprowadził do klasyfikacji dodatkowo pojęcie nadplemienia (supertribus), 
grupującego filogenetycznie i strukturalnie bliskie plemiona. Ta najnowsza 
klasyfikacja odbiega znacząco od układu przyjętego przez С s i k i  (1972), 
w jego katalogu fauny Carabidae świata. Autor niniejszego opracowania 
przyjął w klasyfikacji ponadrodząjowej podział zastosowany przez L i n d -  
r o t h  ’ a (1946) i K r y z a n o v s k i e g o  (1983), rezygnując jednak z kategorii 
„nadplemię” i operując jedynie podziałem na podrodziny i plemiona. 
W klasyfikacji na szczeblu rodzaju i gatunku przyjęto zasadniczo system 
zaproponowany w ogólnoświatowym katalogu Carabidae ( C s i k i  1927), 
a tym samym w Katalogu fauny Polski ( B u r a k o w s k i  i wsp. 1976). 
W niektórych licznych w gatunki rodzajach (np. Carabus L.) oprócz 
podziału na podrodzaje stosuje się dodatkowy podział na sekcje. Autor 
zrezygnował jednak z wprowadzania do systematyki rodzaju Carabus L. 
kategorii „sekcja” ze względu na niewielką liczbę gatunków tego radzaju 
w faunie krajowej; wprowadzenie dodatkowego podziału na sekcje porząd-
kowałoby systematykę krajowych gatunków rodzaju Carabus L. objętych 
kluczem jedynie w znikomym stopniu.

1.5. Ekologia i biologia

Biegaczowate (Carabidae) są zasadniczo gatunkami drapieżnymi, chociaż 
wiele z nich odżywia się także roślinami. Bez względu na wymagania 
troficzne, aktywność większości uzależniona jest ściśle od stopnia wil-
gotności środowiska. Większość krajowych gatunków Carabidae należy 
zaliczyć do mezofilów. Do tej grupy należą także gatunki zamieszkujące 
tereny kserotermiczne, np. przedstawiciele rodzajów Harpalus Latr., Zabrus 
Clairv. czy Brachinus Web. Zależnie od stopnia higrofilności różne gatunki 
wodolubne spotyka się w różnym oddaleniu od wody, np. gatunki z rodzaju 
Chlaenius Bon., niektóre gatunki z rodzajów Agonum Bon. i Dyschirius 
Bon. -  w strefie wilgotnego piasku; inne, jak przedstawiciele rodzajów 
Nebria Latr., Elaphrus F., czy Bembidion Latr. -  przy samym brzegu, 
jeszcze inne, np. Carabus variolosus F., C. clatratus L. -  okresowo nawet



w wodzie. Fitofile reprezentowane są w faunie krajowej przez pojedyncze 
gatunki z rodzajów Drypta Latr., Colliuris Deg., Demetrias Bon. czy 
Lebia Latr.

Specjalizacja troficzna jest u biegaczy często daleko posunięta, zarówno 
u gatunków drapieżnych, jak i roślinożernych. Gatunki z rodzaju Cychrus 
F. oraz niektóre gatunki Carabus L. odżywiają się wyłącznie ślimakami, 
tęczniki Calosoma sycophanta (L.) i C. inquisitor (L.) polują przede wszystkim 
na gąsienice motyli, a gatunki z rodzaju Notiophilus Dum. żywią się głównie 
Collembola. W szeregu przypadków wybór ofiary podyktowany jest jej 
wielkością. Szereg niewielkich gatunków, np. z rodzajów Bembidion Latr., 
Trechus Clairv. czy Microlestes Schm, odżywia się wyłącznie jajami i małymi 
larwami innych owadów.

U większości gatunków Carabidae owady dojrzałe żyją dość długo, 
nawet do dwóch lat, a ich rozwój przebiega szybko. U wielu gatunków 
roślinożernych (np. w rodzajach Zabrus Clairv. czy Ophonus Steph.) obserwuje 
się tendencję do wydłużania okresu larwalnego. Fazą zimującą mogą być 
u Carabidae zarówno larwy, jak i postacie dojrzałe, rzadziej poczwarki 
(niekiedy u Carabus cancellatus 111.) lub jaja (np. Amara infima Duft.).

Aktywność dobowa Carabidae koreluje wysoce z ich ubarwieniem: jasno 
ubarwione i metalicznie błyszczące gatunki są zwykle aktywne za dnia, 
formy ciemne -  w nocy. Wyjątki od tej reguły stanowią niektóre jaskrawo 
ubarwione gatunki z rodzajów Agonum Bon., Chlaenius Bon. czy Carabus 
L. Niektóre gatunki wykazują zróżnicowaną dzienno-nocną aktywność (np. 
Carabus auratus L.). Nocą aktywne są z reguły geobionty (Dyschirius Bon., 
Clmna  Latr.), a także większość gatunków z rodzajów Pterostichus Bon., 
Abax Bon., Zabrus Clairv., Licinus Latr. Okres aktywności dobowej warunkuje 
przeważnie nie tylko oświetlenie, ale przede wszystkim warunki termiczne. 
Wysokogórskie gatunki z rodzajów Pterostichus Bon. i Calathus Bon. są, 
ze względu na niskie temperatury nocne, aktywne prawie wyłącznie za dnia.

1.6. Znaczenie gospodarcze

Pomimo drapieżnego trybu życia większości Carabidae, przeważają 
wśród nich gatunki obojętne gospodarczo. Jedynie nieliczne rodzaje lub 
pojedyncze gatunki różnych rodzajów odgrywają pewną rolę w gospodarce 
człowieka. Do zdecydowanie pożytecznych należy zaliczyć przedstawicieli 
rodzaju Calosoma Web., szczególnie zaś gatunki: tęcznika liszkarza (Calosoma 
sycophanta (L.)), który niszczy gąsienice brudnicy mniszki (Lymantria 
monacha L.), barczatki dębówki (Lasiocampa quercus L.) i zawisaka borowca 
{Sphinx pinastri L.), oraz tęcznika mniejszego (Calosoma inquisitor (L.)),



tępiącego gąsienice szkodliwych motyli w lasach liściastych. Polny gatunek 
Calosoma auropunctatum  (Hbst.) poluje głównie na gąsienice błyszczki 
jarzynówki (Autographa gamma L.). Również wszystkie krajowe gatunki 
z rodzaju Carabus L. oraz oba krajowe gatunki Cychrus F. należy zaliczyć 
do gospodarczo pożytecznych. Wszystkie występujące w Polsce gatunki 
rodzajów Carabus L. i Calosoma Web. zostały ze względu na ich pożyteczność 
objęte ochroną.

Wśród fitofilnych Carabidae za pożyteczne uważa się gatunki z rodza-
jów Lebia Latr. i Dromius Bon. Do gatunków niszczących larwy kor-
ników należą: Agonum sexpunctatum (L.), Dromius agilis (F.), D. fenest- 
ratus (F.), D. schneideri Croth., Tachyta папа (Gyll.) i Pterostichus oblon- 
gopunctatus (F.), Sphodrus leucophtalmus (L.) jest, jak  stwierdzono, wro-
giem prusaka (Blattelia germanica (L.)). Do zdecydowanych szkodników 
należą gatunki z rodzaju Zabrus Clairv., wiele gatunków Amarini, Har-
palini oraz niektóre Pterostichini. Niszczenie nasion traw, siewek leśnych 
kultur szkółkowych, warzyw, kwiatów, itp. przypisuje się licznym gatun-
kom z rodzajów Amara Bon., Bembidion Latr., Harpalus Atr., Anisodac- 
tylus Dej., gatunkom Calathus fuscipes (Goeze), Pterostichus vulgaris (L.) 
i Diachromus germanus (L.).

Ochrona przed tymi szkodnikami jest dosyć kłopotliwa ze względu na 
m ałą wybiórczość metod masowego połowu przedstawicieli Carabidae. 
Wybiórczość taka jest jednak względnie dobrze zachowywana przy odłowie 
w pułapki gruntowe z przynętą w postaci mleka, roztworu cukru, ziarna 
zbożowego itp. Ograniczone jest natomiast zastosowanie wszelkich insek- 
tobójczych preparatów chemicznych, które niszczą także wiele gatunków 
pożytecznych.

1.7. Rozsiedlenie geograficzne

Biegaczowate zamieszkują niemal całą kulę ziemską z wyjątkiem naj-
chłodniejszych rejonów arktycznych oraz niektórych niewielkich wysp oceanicz-
nych, pozbawionych w ogóle jakiejkolwiek entomofauny. Olbrzymie zróż-
nicowanie tej grupy wiąże się z opanowaniem przez Carabidae środowisk 
w różnych formacjach roślinności pokrywających obszar o szerokim spektrum 
klimatycznym. Wiele gatunków spotyka się na znacznych wysokościach 
w górach. Szczególnie wysoko docierają gatunki rodzajów Amara Bon., 
Trechus Clairv., Bembidion Latr., Cymindis Latr., spotykane niekiedy na 
wysokościach 4500-5000 m.

Najbogatsze gatunkowo fauny reprezentują Obszary Orientalny, Afro- 
tropikalny oraz Neotropikalny. Wysoce endemiczną faunę posiada Obszar



Australijski; charakterystyczne jest występowanie tam szeregu gatunków 
Broscini i Trechini plemion znanych poza obszarem Notogei wyłącznie 
z Holarktyki. Wysoki endemizm fauny Carabidae charakteryzuje Region 
M adagaskarski; ponad 30% wszystkich stwierdzonych tam rodzajów nie 
występuje poza Madagaskarem. Fauna Obszaru Orientalnego charaktery-
zuje się dosyć wysoką spójnością z fauną palearktyczną, chociaż także 
grupuje sporo endemicznych oraz subendemicznych form, z których moż-
na wymienić ciekawy mykofilny rodzaj Mormolyce F. czy gatunki z ple-
mienia Helluodini. Szereg plemion występuje wyłącznie w Holarktyce, lub 
sporadycznie ich przedstawiciele zamieszkują tereny tropikalne położone 
wysoko w górach. Do grupy tej należy olbrzymi rodzaj Carabus L. (z 
ponad 600 gatunkami, z których aż 99% zamieszkuje Palearktykę), rodza-
je Callisthenes Fisch., plemiona Cychrini, Nebriini, Loricerini, Notiophilini, 
Elaphrini, Patrobini, Sphodrini, Zabrini, podplemię Trechina, jak również 
rodzaje Synuchus Gyll., Anisodactylus Dej., Panagaeus Latr., Cymindis 
Latr., a także większość gatunków z rodzajów Bembidion Latr., Dyschirius 
Bon., Pterostichus Bon. i Harpalus Latr. Podplemię Ditomina oraz rodzaje 
Pristonychus Dej., Taphoxenus Motsch. czy Pristosia Motsch. są charak-
terystyczne jedynie dla Palearktyki, zaś gatunki podplemienia Molopina 
spotykane są wyłącznie na terenie Europy. Oprócz grup endemicznych 
Obszar Palearktyki grupuje szereg gatunków charakterystycznych przede 
wszystkim dla regionów tropikalnych (rodzaje Cicindela L., Calosoma 
Web., Omophron Latr., Scarites F., Clivina Clairv., Tachys Steph., Chlae- 
nius Bon., Acupalpus Latr., Lebia L atr., Dromius Bon., Microlestes 
Schmidt-Goebel, Brachinus Web.). Charakterystyczną cechą fauny Carabi-
dae Palearktyki jest brak lub występowanie jedynie nielicznych gatunków 
typowo tropikalnych lub subtropikalnych grup Carabidae jak Paussini, 
Perigonini czy Odacanthini.

Fauna Polski liczy około 500 gatunków Carabidae zebranych w około 
70 rodzajach, co stanowi blisko 20% gatunków oraz 30% rodzajów Carabidae 
Europy. Krajowa fauna biegaczowatych reprezentowana jest przez siedem 
elementów zoogeograficznych: palearktyczny, holarktyczny, euroazjatycki, 
eurosyberyjski, euroarktyczny, eurośródziemnomorski, euroborealny oraz 
górski (karpacki) ( L e ś n i a k  1987). Dominującą część fauny Carabidae 
Polski (35%) stanowią gatunki palearktyczne. Licznie reprezentowane są 
także elementy: euroborealny (liczne gatunki rodzajów Carabus L., Dyschirius 
Bon., Bembidion Latr., Badister Clairv., Dromius Bon.), eurośródziemnomorski 
(szereg gatunków z plemienia Bembidiini oraz z rodzajów Acupalpus Latr. 
i Anisodactylus Dej., również rodzaje Olisthopus Dej., Lionychus Wissm. 
i Stomis Clairv.) i górski (obejmujący karpackie gatunki z rodzajów Carabus 
L., Nebria Latr., Trechus Clairv., Pterostichus Bon. i Abax Bon.). Najuboższy 
skład gatunkowy posiadają elementy euroazjatycki (z dwoma rzadkimi



w Polsce gatunkami Carabus (Trachycarabus) besseri Fisch, i C. (T .) 
scabriusculus Ol.) oraz euroarktyczny. Najbogatszą faunę Carabidae posiadają 
dzielnice południowe kraju, gdzie stwierdzono występowanie szeregu lokalnych 
i rzadko spotykanych gatunków górskich i podgórskich.

1.8. Metody połowu i hodowli

Naziemny tryb życia większości biegaczowatych umożliwia i zachęca do 
stosowania metod masowego połowu. Szczególnie owocne bywa stosowanie 
pułapek gruntowych. Przy badaniach ilościowych określonych gatunków 
Carabidae na danym terenie stosuje się zazwyczaj pułapki z 4% roztworem 
glikolu etylowego jako płynem konserwującym. D o badań gatunkowych 
faunistycznych przydatniejsze jest zastosowanie pułapek z przynętą. Przynę-
tą taką mogą być przetwory roślinne, mleko, ziarno zbóż itp. dla gatun-
ków roślinożernych, lub kawałeczki mięsa dla gatunków drapieżnych. 
Dobre wyniki daje stosowanie jako przynęty roztworu cukru z dodatkiem 
drożdży, piwa, octu winnego; przynęty te przywabiają także sporo gatun-
ków drapieżnych. Wielu przedstawicieli rodzaju Carabus L. przywabiają 
silnie przynęty rybne. Pułapki gruntowe wkopywać należy równo z powie-
rzchnią ziemi, dobrze jest nakrywać pułapki z góry kawałkiem kory lub 
drewna. Najlepiej zakopywać po kilka lub kilkanaście pułapek w jednym 
miejscu, w odległości 20-30 cm jedna od drugiej. Powierzchnie pułapek 
gruntowych dają szczególnie dobre wyniki na obrzeżach pól, łąkach, skra-
jach lasu, polanach śródleśnych, torfowiskach, soleniskach czy nad brzega-
mi zbiorników wodnych. W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie 
tej metody nie należy rezygnować z poszukiwań „na upatrzonego” pod 
kawałkami kory, drewna, kamieniami (szczególnie w górach), wiązkami 
słomy na polach itp. Należy także, szczególnie zimą, przeszukiwać spróch-
niałe i zmurszałe pnie drzew, zwłaszcza liściastych. Wiele gatunków zimuje 
także pod warstwą mchu.

Metody preparowania i przechowywania owadów dojrzałych, larw i po- 
czwarek nie odbiegają od metod stosowanych w innych grupach chrząszczy. 
Niemałe znaczenie przy oznaczaniu wielu gatunków, rodzajów, a niekiedy 
nawet plemion posiada budowa aparatu kopulacyjnego (jego zarys, struktura 
parametrów). W celu wypreparowania aparatu kopulacyjnego wysuszone 
owady należy rozwilżyć w wodnym roztworze 4% kwasu octowego. Chrząszcze 
umieszczamy na szalce Petriego lub szkiełku zegarkowym i wyciągamy 
prącie zakrzywioną na końcu szpilką entomologiczną, lub, jeszcze lepiej, 
odrywamy wierzchołkową część odwłoka i ogrzewamy ją  przez kilka minut 
w roztworze 10% wodorotlenku potasowego. W ydobyty i oczyszczony



aparat kopulacyjny naklejamy najlepiej na osobnym kartoniku, podobnie 
jak i usunięte segmenty odwłoka (kartonik taki najlepiej umieścić na szpilce 
z okazem), lub też przeprowadzamy przez szereg stężeń alkoholu etylowego 
i zatapiamy w balsamie kanadyjskim.

W arunki hodowli wielu biegaczowatych przytoczono dokładnie w pracy 
B u r a k o w s k i e g o  (1989). Przedstawiciele rodzaju Carabus L. i Calosoma 
Web. były najczęściej hodowanymi gatunkami w celu opisania stadiów 
rozwojowych oraz poznania bionomii. Większość autorów poleca jako 
naczynia hodowlane zwykłe słoje o pojemności 0,5-1 1, nakryte wieczkiem, 
napełnione do połowy glebą z miejsca znalezienia imagines lub larw. Samice 
gatunków o małych rozmiarach oraz młodsze stadia rozwojowe można 
umieszczać w odpowiednio dobranych probówkach. Użycie probówek m a 
dodatkowo tę zaletę, że można obserwować moment składania jaj, kolejno 
ukazujące się stadia larwalne, budowę komory poczwarczej oraz pojawienie 
się postaci dorosłej. Zaletą probówek jest również dłuższe utrzymywanie się 
wilgotności gleby. Na dno naczyń wkłada się 1-2 cm warstwę gliny, taką 
samą warstwę gleby, oraz ukośnie warstwę gleby na ściance naczynia. 
Sposób hodowli zależy od wielkości gatunku, sposobu jego bytowania oraz 
doświadczenia hodowcy. Wylęgające się larwy należy przenosić pojedynczo 
do osobnych probówek. Postacie dorosłe zaleca się karmić fragmentami 
owadów, larwom podaje się także pożywienie pochodzenia owadziego, 
zwłaszcza larwy i poczwarki mrówek czy gatunków nie robiących kokonów.

1.9. Klucz do oznaczania podrodzin Carabidae

1. Ciało okrągławe. Tarczka przykryta tylnym brzegiem przedplecza. Każda
pokrywa z 14 r z ę d a m i ............. .......................................................................
..........................................................................................................Omophroninae
Ciało mniej lub bardziej podłużne. Tarczka nie przykryta brzegiem 
przedplecza. Każda pokrywa zwykle z 8-9 rzędami, rzadziej z 11-12 lub 
15 rzędami, lub bez wyraźnie zaznaczonych rz ę d ó w ............................. 2

2. Odwłok u samca z ośmioma, u samicy z siedmioma sternitami (rys. 6-7)
...............................................................................................................Brachininae
Odwłok u przedstawicieli obu płci z sześcioma s te rn ita m i....................
..................................................................................................................Carabinae

Podrodzina -  Carabinae

Podrodzina ta obejmuje blisko 90% wszystkich znanych gatunków Carabi-
dae.



1.10. Klucz do oznaczania plemion Carabinae

1. Przednie golenie po wewnętrznej stronie równe, bez ciernia wysuniętego 
daleko ku wierzchołkowi, tak że na wierzchołku występują dwa zbliżonej
długości c ie r n ie ..................................................................................................2
Przednie golenie na wewnętrznej stronie wykrojone; niekiedy wykrojenie 
to jest słabo widoczne, ale zawsze występuje cierń na wewnętrznej 
stronie goleni; cierń ten jest wyraźnie oddalony od ciernia wierzchołkowego 
(jeśli wykrojenie jest słabo widoczne należy oglądać golenie ukośnie 
z boku, gdyż boczny cierń bywa przesunięty na spodnią stronę goleni) 
(rys. 1 8 ) ...............................................................................................................4

2. Bruzdka zewnętrzna żuwaczek bez szczecinki (rys. 76-77). Żeberka 
podstawowego pokryw brak. Duże gatunki, długość ciała zwykle powyżej
14 m m ..................................................................................................................3

Bruzdka zewnętrzna żuwaczek ze szczecinką. Żeberko podstawowe pokryw 
występuje. Mniejsze gatunki, długość ciała zazwyczaj poniżej 14 mm 
......................................................................................................................Nebriini

3. Przednie kąty nadustka ze szczecinkami (rys. 76-77). Wyrostek przedpiersia 
na wierzchołku ze szczecinkami. Tylne biodra stykające się (rys. 9). 
Epipleury pokryw wąskie. Głowa i żuwaczki zwykle nie wydłużone silnie 
.....................................................................................................................Carabini

- . Przednie kąty nadustka bez szczecinki. Wierzchołek wyrostka przedpiersia 
nagi. Tylne biodra rozłączne, nie stykające się (rys. 10). Epipleury 
pokryw w przodzie bardzo szerokie. Głowa i żuwaczki bardzo wąskie, 
silnie w y d łu ż o n e ................................................................................. Cychrini

4. Drugi zagonik pokryw nie szerszy od pozos ta łych .................................5
Drugi zagonik pokryw wyraźnie szerszy od pozostałych (rys. 8). . . . 
............................................................................................................... Notiophilini

5. Człony czułków 2-6 z długimi odstającymi szczecinkami (rys. 1 1 ) . .  
............................................................................................... ...................Loricerini

- .  Człony czułków 2-6 bez długich sterczących szczecinek ....................... 6
6. Tylne części pleuronów śródpiersia dochodzą do panewek środkowych 

bioder (rys. 13); jeżeli nie dochodzą, to przednie golenie rozszerzone 
i zaopatrzone w duże zęby lub wyrostki na zewnętrznej stronie (golenie 
typu grzeb iącego).......................................... 1..................................................7

- .  Tylne części pleuronów śródpiersia nie dotykają do panewek środkowych 
bioder (rys. 1 2 ) ..................................................................................................8

7. Przednie golenie typu grzebiącego, z zębami na zewnętrznym brzegu 
i palcowatym wyrostkiem na wierzchołku (rys. 15). Śródpiersie z szyjo- 
podobnym przewężeniem, na którym znajduje się tarczka (rys. 14) . . 
..................................................................................................................... Clivinini



Przednie golenie proste, bez wyrostka na wierzchołku. Śródpiersie nie
tworzy szyjopodobnego przew ężenia..............................................................
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2. Plemię Carabini

Czułki osadzone powyżej podstawy żuwaczek (rys. 105-106). Bruzda 
zewnętrzna żuwaczek bez szczecinki. Nadustek w przednich kątach z poje-
dynczą szczecinką z każdej strony. Wierzchołek wyrostka przedpiersia 
owłosiony; wyrostek śródpiersia z podłużnym żeberkiem. Tylne części 
pleuronów śródpiersia dotykają panewek środkowych bioder. Przednia



i tylna część pleuronu zapiersia (metepisternum i metepimeron) nie od-
dzielone od siebie. Panewki bioder przednich otwarte z tyłu. Przednie 
golenie z dwoma cierniami wierzchołkowymi, nie wykrojone po swej we-
wnętrznej stronie.

Plemię obejmuje 5-6 rodzajów i ponad 700 gatunków. W Europie trzy 
rodzaje i ponad 140 gatunków. Na terenie Polski występują trzy rodzaje 
z około 40 gatunkami.

W poniższej charakterystyce gatunków podano jedynie ogólne uwagi
0 rozmieszczeniu. Dokładniejsze informacje o rozmieszczeniu Carabidae 
w Polsce, jak również ogólne dane o rozmieszczeniu gatunków w Europie
1 Palearktyce znajdzie Czytelnik w opracowaniu Katalog fauny Polski 
( B u r a k o w s k i  i wsp. 1973, 1974).

2.1. Klucz do oznaczania rodzajów plemienia Carabini

1. Żuwaczki z wierzchu pokryte ukośnymi zmarszczkami (rys. 36). Drugi 
i trzeci człon czułków spłaszczone grzbietobrzusznie, po bokach z ostrą 
krawędzią. Drugi człon czułków silnie skrócony, trzeci wydłużony, 
trzykrotnie dłuższy od drugiego (rys. 3 7 ) .................................................2

- .  Żuwaczki z wierzchu gładkie lub punktowane. Drugi i trzeci człon 
czułków nie spłaszczone, w przekroju poprzecznym okrągłe lub owalne. 
Trzeci człon czułków nie jest silnie wydłużony, najwyżej 2,5 raza dłuższy
od drugiego (rys. 3 8 ) ........................................................................................
...........................................................................................Biegacz -  Carabus L.

2. Człony czułków 5-11 jednolicie gęsto owłosione, bez podłużnych gładkich 
p a se m e k ..............................................................Tęcznik -  Calosoma Web.

- .  Człony czułków 5-11 po swojej zewnętrznej stronie z podłużnym, błysz-
czącym i pozbawionym włosków pesem kiem ..............................................
...........................................................................................Callisthenes Fisch.-W.

2.2. Klucze do oznaczania gatunków oraz przegląd gatunków 
plemienia Carabini

Rodzaj: Tęcznik -  Calosoma Web.

Chrząszcze duże. Ciało przeważnie szerokie i krótkie. Głowa często 
zgrubiała, oczy wyraźnie wystające na boki. Czoło z dwiema podłużnymi 
bruzdami i z pojedynczą szczeciną przyoczną po każdej stronie. Ciemię 
gładkie lub delikatnie punktowane. Przedni brzeg wargi górnej pośrodku



owłosiony. Przedostatni człon głaszczków szczękowych z więcej niż dwiema 
szczecinkami. Boki przedplecza w przedniej części zaokrąglone, przed 
tylnymi kątami wykrojone. Pokrywy szerokie, ich wierzchołek u samca tępo 
zaokrąglony, u samicy słabo zaostrzony. Na każdej pokrywie występuje po 
15-16 zagoników, z których czwarty, ósmy i dwunasty (nazywane pierw- 
szorzędowymi) są poprzerywane przez punkty lub większe dołeczki. Skrajny 
zagonik najczęściej słabo wysklepiony, ziarenkowany lub pomarszczony. 
Wyrostek przedpiersia długi, sięgający poza tylny brzeg przednich bioder. 
Przy podstawie sternitów 4-6 występują poprzeczne głębokie bruzdki. Trzy 
do czterech członów przednich stóp samca rozszerzone. Skrzydła błotniaste 
wykształcone lub nie.

Rodzaj rozprzestrzeniony w umiarkowanych i tropikalnych rejonach obu 
półkul; obejmuje około 100 gatunków. Z Europy znanych jest 5-6 gatunków, 
w Polsce stwierdzono występowanie czterech. Wszystkie krajowe gatunki 
rodzaju są chronione.

Klucz do oznaczania gatunków

1. Ostatni człon głaszczków szczękowych tak długi jak przedostatni (rys. 
39). Ząb bródki krótki, na wierzchołku przytępiony (podrodzaj Calosoma 
s. str.) .................................................................................................................. 2

- .  Ostatni człon głaszczków szczękowych krótszy niż przedostatni (rys. 40). 
Ząb bródki zaostrzony na w ierzchołku .................................................... 3

2. Obrzeżenie boczne przedplecza wykształcone na całej długości; sięga do 
samej podstawy przedplecza (rys. 41). Jedynie trzy człony poprzednich
stóp samca owłosione pod sp o d e m ..............................................................
.......................................Tęcznik liszkarz Calosoma (C .) sycophanta (L.)

- .  Obrzeżenie boczne przedplecza niecałkowite; nie sięga do samej pod-
stawy przedplecza (rys. 42). Cztery, rzadko trzy, człony przednich stóp
samca pod spodem ow łos io ne ........................................................................
.......................................... Tęcznik mniejszy Calosoma (C.) inquisitor (L.)

3. Brzeg przedplecza z jedną szczeciną pośrodku oraz jedną przy pod-
stawie (rys. 43). Tylne krętarze bez szczecin (podrodzaj Campalita
Motsch.) ..............................................................................................................
............................................. Calosoma (Campalita) auropunctatum Herbst

- .  Brzeg boczny przedplecza jedynie ze szczeciną środkową (rys. 44). 
Tylne krętarze z pojedynczymi szczecinami (podrodzaj Charmosta
Motsch.) ..............................................................................................................
....................................................Calosoma (Charmosta) investigator (Illig.)



Przegląd gatunków

Calosoma ( Calosoma) inquisitor (L.)

Długość ciała 13-21 mm. Wierzch ciała miedzistobrązowy lub miedzis- 
toczerwonawy, spód zielony lub zielononiebieski. Głaszczki, czułki i żuwaczki 
czarne. Brzeg pokryw i przedplecza zielonkawy lub -  bardzo rzadko
-  miedzistobrązowy lub miedzistoczerwonawy. Nogi czarne. Czoło -  gęsto 
i grubo, ciemię -  delikatnie pomarszczone. Powierzchnia przedplecza i spód 
ciała punktowane. Przedplecze wykrojone po bokach, jego szerokość pośrodku 
dwukrotnie większa od długości. Dołki przy podstawie przedplecza głębokie, 
dołeczki na pokrywach drobne. Zagoniki drugiego i trzeciego rzędu poprze-
cznie poprzerywane. Prącie jak na rys. 45.

Gatunek palearktyczny; zamieszkuje jasne lasy liściaste. Rozprzestrzeniony 
prawie w całej Polsce z wyjątkiem wysokich gór; w Bieszczadach występuje 
także na połoninach.

Calosoma ( Calosoma) sycophanta (L.)

Długość ciała 24-30 mm. Niebieski lub niebieskoczarny. Głaszczki, 
czułki i żuwaczki czarne. Przedplecze czarne lub niebieskoczarne, pokrywy 
zielone, po bokach z miedzistoczerwonym połyskiem. Nogi czarne. Powierz-
chnia przedplecza delikatnie pomarszczona i punktowana, także rzędy 
pokryw punktowane. Przedplecze wykrojone po bokach, jego szerokość 
prawie dwukrotnie większa od długości. Pokrywy szerokie, ich długość 
około półtorakrotnie większa od szerokości (rys. 50). Prącie jak na rys. 46.

Gatunek zasiedla Europę, północną Afrykę i zachodnią Azję, został 
także introduktowany w Ameryce Północnej. Zasiedla lasy iglaste i mieszane 
prawie całego kraju. Najczęściej spotykany w dużych kompleksach leśnych 
(Bory Tucholskie, Puszcza Niepołomicka).

Calosoma ( Campalita) auropunctatum Herbst

Długość ciała 20-30 mm. Czarny, z wierzchu z miedzistobrązowym, 
zielonkawym lub zielonkawomiedzistym połyskiem. Dołeczki na pokrywach 
złote lub złocistozielone. Głowa delikatnie punktowana, także powierzchnia 
przedplecza punktowana, a pośrodku dodatkowo pomarszczona. Rzędy 
pokryw słabo punktowane, zagoniki nieregularne pobrużdżone nadają 
rzeźbie pokryw wygląd rzędów łuseczek. Szerokość przedplecza dwukrotnie 
większa od jego długości. Przedplecze po bokach zaokrąglone, jego boczny 
brzeg słabo podgięty do góry. Prącie jak na rys. 47.

Gatunek znany z zachodniej, środkowej i południowej Europy, zachodniej 
Azji i wschodniej części północnej Afryki. Żyje na słabo zarośniętych 
miejscach, na piaszczystych polach i suchych łąkach. Stwierdzony prawie 
w całym kraju z wyjątkiem jego dzielnic południowych.



Calosoma (Charmosta) investigator (Illig.)

Długość ciała 16-23 mm. Czarny, niekiedy z brązowomiedzistym połys-
kiem, dołeczki na pokrywach złote lub złocistoczerwone. Powierzchnia 
przedplecza delikatnie ziarenkowana, pokrywy punktowane i podłużnie 
pomarszczone lub ziarenkowane. Przedplecze w tyle silnie zwężone, przy 
podstawie wyraźnie węższe niż w przodzie, po bokach zaokrąglone. Pokrywy 
krótkoowalne. Każda pokrywa z trzema rzędami pierwszorzędowych dołecz- 
ków. Prącie jak na rys. 48.

Gatunek rzadki, znany z północno-wschodniej Europy i Syberii. Najczęściej 
spotykany na terenach suchych. W kraju stwierdzony jedynie w jego 
północno-zachodniej oraz północno-wschodniej części, a także na obszarze 
Niziny Mazowieckiej.

Rodzaj: Callisthenes Fisch.-W.

Rodzaj najbliżej spokrewniony z rodzajem Calosoma Weber. Głowa 
z reguły silnie zgrubiała, tylne, a często także przednie szczecinki po bokach 
przedplecza zredukowane. Środkowe i tylne golenie samca zwykle proste, 
zawsze bez szczoteczek z rudych włosków na ich wewnętrznej powierzchni. 
U samców jedynie trzy człony przednich stóp rozszerzone i owłosione pod 
spodem.

Biologia gatunków rodzaju słabo poznana. Liczne gatunki rodzaju 
zasiedlają stepy, pustynie i półpustynie. Rodzaj obejmuje około 40 gatunków 
zgrupowanych w pięciu podrodzajach rozsiedlonych w Północnej Ameryce, 
południowej Europie i środkowej Azji. W Europie stwierdzono występowanie 
czterech gatunków z dwóch podrodzajów. W Polsce jeden gatunek z pod- 
rodzaju Callisphaena Motsch.

Callisthenes (Callisphaena) reticulatum  (F.)

Długość ciała 20-25 mm. Czarny, z wierzchu jasnozielononiebieskawy 
lub miedzistozielony, rzadko cały czarny. Notum  i epipleury pokryw 
zielone. Czułki krótkie. Przedplecze szerokie, po bokach równomiernie 
zakrąglone, jego boczny brzeg silnie podgięty do góry. Pokrywy szerokie, 
silnie wysklepione. Pierwszorzędowe dołeczki na pokrywach ostro zaznaczone. 
Prącie jak na rys. 49.

Gatunek znany z północnej, środkowej i wschodniej Europy. Żyje na 
suchych łąkach i w widnych lasach sosnowych. W Polsce bardzo rzadko 
znajdowany; z Polski południowej znany jedynie ze Śląska i Sudetów 
Zachodnich. Gatunek chroniony.



Rodzaj: Biegacz -  Carabus L.

Chrząszcze dużych rozmiarów. Ubarwienie zwykle ciemne lub czarne, 
wierzch często z metalicznym połyskiem. Pierwszy człon czułków, przydatki 
gębowe i nogi często przynajmniej częściowo brązowe lub czerwonawe. 
Ciało mniej lub bardziej wydłużone, wypukłe lub spłaszczone. Nadustek 
zawsze z dwoma wgłębieniami po bokach przechodzącymi zwykle także na 
czoło (dołki czołowe). Czułki nitkowate lub szczeciniaste, ich pierwszy człon 
przed wierzchołkiem zwykle z jedną szczeciną; drugi człon krótki, ale jego 
długość zawsze 1,5-2 raza większa od szerokości; trzeci człon najczęściej 
prawie tak długi jak pierwszy. Człony 1-4 nagie, niekiedy (u gatunków 
z Kaukazu i Zakaukazia) czwarty człon owłosiony w swej wierzchołkowej 
części dość gęsto. Człony czułków 5-11 zawsze gęsto i krótko owłosione. 
U samców człony 5-10 na spodniej stronie często z nagim podłużnym 
pasem, na wierzchołku wyraźnie zgrubiałe. Warga górna z reguły wykrojona 
z przodu, niekiedy (np. w podrodzaju Procrustes Bon.) trójpłatkowa. 
Żuwaczki silnie wygięte, ostre na wierzchołku, niekiedy silnie wydłużone, 
przy podstawie od wewnątrz z wykrojeniem dla wargi górnej. Przed wy-
krojeniem występuje szeroki ząb, który na lewej żuwaczce jest nieraz 
skierowany do góry. Żuwka wewnętrzna szczęk równomiernie wygięta, na 
wierzchołku zaostrzona, po wewnętrznej stronie z rzędem krótkich włosków. 
Kształt i długość głaszczków zmienna. Ich ostatni człon trójkątnie rozszerzony 
ku wierzchołkowi, przedostatni z dwiema lub kilkoma szczecinkami. Bródka 
zawsze bez szczecinek, jej boczne płaty i ząb środkowy silnie wystające; ząb 
bródki niekiedy grzbieto-brzusznie lub bocznie spłaszczony. Podbródek 
płaski, rzadziej zgrubiały z poprzecznym wałeczkiem; po każdej stronie 
podbródka mogą występować 1-3 szczecinki. Policzki słabo wypukłe lub 
płaskie. Przedplecze najczęściej szerokie, jego długość z reguły mniejsza od 
szerokości. Tylne kąty przedplecza trójkątne lub półkoliste,' zwykle zachodzą 
za jego podstawę. Brzeg boczny przedplecza z 1-5 szczecinkami, rzadko 
szczecinek brak zupełnie. Rzeźba przedplecza zróżnicowana, zwykle wyraź-
niejsza po bokach i przy podstawie. Tarczka mała, trójkątna. Pokrywy 
owalne, szerokie lub silnie wydłużone, najszersze w połowie lub poza 
połową długości. Barki zaokrąglone lub wystające, niekiedy z ząbkiem 
barkowym. Urzeźbienie pokryw, wyraźniejsze niż u innych grup Carabidae, 
posiada istotne znaczenie diagnostyczne. Typem wyjściowym jest rzeźba 
składająca się z 15 punktowanych rzędów i 16 zagoników; spośród nich 
zagoniki czwarty, ósmy i dwunasty (licząc od szwu) określa się jako 
zagoniki pierwszorzędowe (są one prawie zawsze poprzerywane przez mniej 
lub bardziej wyraźne dołeczki, a ich szczeciny są zwykle zredukowane). 
Zagoniki drugi, szósty, dziesiąty i czternasty określa się jako drugorzędowe, 
pozostałe jako trzeciorzędowe. Taki typ rzeźby nazywa się trzeciorzędową



strukturą pokryw. Niekiedy pierwszorzędowe zagoniki występują w postaci 
żeber, a pozostałe są zatarte. Często, np. w podrodzajach Orinocarabus 
K raatz i Oreocarabus Geh., trzeciorzędowe zagoniki (lub niektóre z nich) 
są rozdzielone podłużnie i tworzą dodatkowe czwartorzędowe zagoniki, tak 
że między każdymi dwoma zagonikami pierwszorzędowymi występuje 5-7 
zagoników. Powyżej opisany wariant rzeźby określa się jako czwartorzędową 
strukturę pokryw. Często wszystkie zagoniki poprzerywane są przez poprzeczne 
bruzdki i tworzą rzędy łuseczek lub ziarenek. Przednie części pleuronów 
zapiersia (metepisterna) czworokątne, u form z funkcjonalnymi skrzydłami 
podłużne; z reguły gładkie, rzadko punktowane lub marszczone. Skrzydła 
błoniaste najczęściej zredukowane, rzadko w pełni wykształcone (np. u nie-
których osobników C. granulatus L. i C. clatratus L.). Nogi zawsze typu 
bieżnego. Przednie stopy samców z reguły z czterema rozszerzonymi członami. 
Odwłok z sześcioma widocznymi sternitami, z których pierwszy rozdzielony 
jest przez tylne biodra i zespojony nieruchomo z segmentami drugim 
i trzecim. Sternity 4-6 zestawione ruchomo, zazwyczaj z poprzecznymi 
bruzdkami. Sternity 3-5 pośrodku z reguły z parą szczecinek.

Dymorfizm płciowy: samice na ogół większe i szersze od samców; 
u samców czułki dłuższe, ostatni człon głaszczków silnie rozszerzony, 
przedwierzchołkowe wycięcie pokryw słabsze, przednie biodra bardziej 
zgrubiałe, przednie stopy rozszerzone i opatrzone na spodniej stronie 
gąbczastą podeszwą. Prącie wydłużone, na wierzchołku niekiedy zaostrzone 
i wygięte. Parametry wąskie, asymetryczne.

Rodzaj obejmuje ponad 600 gatunków zamieszkujących prawie wyłącznie 
Holarktykę, z tego przeważająca większość występuje w Palearktyce. W Euro-
pie stwierdzono występowanie 135 gatunków, w Polsce około 30. Wszystkie 
krajowe gatunki rodzaju zostały objęte ochroną.

Klucz do oznaczania gatunków

1. Żuwaczki krótkie i szerokie, przed wierzchołkiem zagięte a na wierzchołku 
zaostrzone; ich wewnętrzny brzeg prostoliniowy (rys. 51) (Carabi breviman- 
dibulares).............................................................................................................. 2

- .  Żuwaczki długie i wąskie, szeroko zakrzywione do samego wierzchołka; 
ich wewnętrzny brzeg wykrojony po linii szerokiego łuku (rys. 52) 
(Carabi longimandibulares) ...........................................................................27

2. Ostatni człon głaszczków szczękowych silnie trójkątnie rozszerzony 
(rys. 53-54) ........................................................................................................3

- .  Ostatni człon głaszczków szczękowych słabo rozszerzony (rys. 55-56) 
..................................................................................................................................4

3. Podbródek płaski (rys. 57) (podrodzaj Tomocarabus R e i t t . ) ....................
.................................................................................Carabus (T .)  convexus F.

- .  Podbródek z poprzecznym zgrubieniem (rys. 58) (podrodzaj Callistocarabus 
R e i t t . ) .................................................................Carabus ( С.) marginalis F.



4. Wierzchołek przednich goleni palczasto wydłużony (rys. 59) (podrodzaj
Hemicarabus G e h . ) .................................................Carabus (H.)  nitens L.

Wierzchołek przednich goleni prosto lub ukośnie ścięty (rys. 60) . . 5
5. Przedostatni człon głaszczków wargowych z wieloma szczecinkami . 6 

Przedostatni człon głaszczków wargowych z dwiema lub -  rzadziej
-  z trzema szczecinkami; bardzo rzadko liczba szczecinek większa, lecz 
wtedy podbródek zgrubiały lub pokrywy z przedwierzchołkowym wy-
krojeniem po b o k a c h .....................................................................................7

6. Przedplecze po bokach ze szczecinkami (podrodzaj Mesocarabus Thoms.)
.................................................................Carabus (M.)  problematicus Hbst.

Przedplecze bez szczecin bocznych (podrodzaj Pachystus Motsch.) . . 
..............................................................................Carabus (P.) hungaricus F.

7. Pokrywy ze strukturą czwartorzędową; niekiedy pokrywy bez zazna-
czonych rzędów i zagoników, jedynie równomiernie delikatnie ziaren-
k o w a n e ..................................................................................................................8
Pokrywy ze strukturą trzeciorzędową; rzędy i zagoniki pokryw zawsze 
z a z n a c z o n e ........................................................................................................12

8. Przedplecze wąsko obrzeżone (podrodzaj Orinocarabus K r . ) ................ 9
Przedplecze szeroko obrzeżone, jego boczny brzeg szeroko podgięty do 
góry (podrodzaj Oreocarabus G e h . ) ...........................................................11

9. Bruzda po wewnętrznej stronie tylnych ud występuje jedynie w ich 
wierzchołkowej części (rys. 61). Przedplecze po bokach przed podstawą
silnie wykrojone (rys. 6 4 ) .................................................................................
..............................................................................Carabus (O.) linnaei Duft.
Bruzda po wewnętrznej stronie tylnych ud występuje na całej ich długości 
(rys. 62). Przedplecze ku podstawie słabo zwężone i bardzo słabo 
wykrojone (rys. 6 3 ) ........................................................................................10

10. Prącie przed wierzchołkiem nie rozszerzone i nie nabrzmiałe, jego
wierzchołek lekko zagięty w bok (rys. 8 6 ) ..............................................
.................................................................Carabus (O.) transylvanicus Dej.

- .  Prącie przed wierzchołkiem rozszerzone i nabrzmiałe, jego wierzchołek
szeroko zaokrąglony (rys. 8 7 ) ........................................................................
....................................................................... Carabus (O.) sylvestris Panz.

11. Pokrywy z wyraźnie zaznaczonymi zagonikami oraz pierwszorzędowymi
do łeczkam i...........................................................................................................
..............................................................................Carabus (O.) hortensis L.

Pokrywy bez zagoników, cała ich powierzchnia delikatnie, równomiernie
ziarenkowana .....................................................................................................
....................................................................... Carabus (O.) glabratus Payk.

12. Podbródek z poprzecznym zgrubieniem (podrodzaj Archicarabus Seidl.)
.......................................................... Carabus (A.)  nemoralis O. F. Müll.

Podbródek bez poprzecznego zg rub ien ia .................................................13



13. Pokrywy z wyraźnym przedwierzchołkowym wykrojeniem po bokach; 
wierzchołek epipleurów jak na rys. 66 (podrodzaj Carabus s. str.)
................................ ..............................................................................14

Pokrywy bez przedwierzchołkowego wykrojenia po bokach; wierzchołek 
epipleurów jak na rys. 6 5 ........................................................................18

14. Pokrywy z szerokimi pierwszorzędowymi żebrami (rys. 69). Zagoniki 
dalszego rzędu niemal niew idoczne..............................................................
.................................................................................Carabus (C.) auratus L.

—. Pokrywy bez żeber; pierwszorzędowe zagoniki poprzerywane, łańcusz- 
kowate, także drugorzędowe zagoniki dobrze wykształcone (rys. 70) .
..............................................................................................................................15

15. Przedplecze z dwiema szczecinami bocznymi. Pokrywy z dużymi pierw- 
szorzędowymi d o łk a m i.................................................................................
..............................................................................Carabus ( C.) clatratus L.

—. Przedplecze z 4-6 szczecinami bocznymi. Pokrywy bez dużych dołków

................. . ..........................................................................................................16
16. Długość przednich części pleuronów zapiersia większa od ich szerokości 

(rys- 6 7 ) ........................................................................................................... ...
- .  Długość przednich części pleuronów zapiersia równa ich szerokości 

(rys. 6 8 ) ..............................................................................................................
....................................................................... Carabus (C.)  cancellatus Illig.

17. Pierwszy zagonik drugorzędowy nie zlany ze szwem, lub zlany jedynie 
w wierzchołkowej części pokryw (rys. 71). Czułki długie, u samców 
sięgające niemal do połowy długości pokryw. Ziarenka zagoników 
pierwszorzędowych wąskie i wydłużone; zagoniki pierwszego i drugiego 
rzędu w równym stopniu wysklepione, trzeciorzędowe tworzą rzędy 
mniej lub bardziej wypukłych ziarenek. Cała powierzchnia przedplecza 
równomiernie gęsto p u n k to w a n a .................................................................
• ...........................................................................Carabus (C.) granulatus L.

Pierwszy zagonik drugorzędowy w połowie lub przed połową długości 
pokryw zlany ze szwem (rys. 72). Czułki krótkie, u samców nie 
sięgają do połowy długości pokryw. Ziarenka zagoników pierwszo-
rzędowych krótkie i okrągławe, wysklepione słabiej niż zagoniki dru-
gorzędowe; zagoniki trzeciorzędowe prawie zredukowane. Przedplecze
pośrodku punktowane słabiej niż na o b rze ż a ch ....................................
....................................................................Carabus ( C.) menetriesi Humm.

18. Przedplecze z 3-5 szczecinami bocznymi (podrodzaj Eucarabus Geh.)
................................................. ... • • ............................................................... 19

—. Przedplecze z dwiema szczecinami bocznymi (podrodzaj Trachycarabm 
Geh.) ............. ................................................................................................ 26

19. Wszystkie zagoniki delikatnie lecz gęsto poprzecznie poprzerywane, 
tworzą podłużne rzędy łuseczek (rys. 7 3 ) .................................................



.......................................... ................................Carabus (E.) arcensis Hbst.
Zagoniki pokryw nie poprzerywane poprzecznie, najwyżej słabo ziaren- 
kowane lub drugorzędowe silniej wysklepione niż trzeciorzędowe . 20

20. Tylne kąty przedplecza silnie odgięte do d o ł u .......................................
........................................................................Carabus (E .) obsoletus Strm.

Tylne kąty przedplecza nie odgięte silnie do d o ł u ............................. 21
21. Drugi i trzeci człon czułków przy podstawie nie spłaszczony lub 

bardzo słabo spłaszczony. Pokrywy w okolicy barkowej w zarysie
tępokątne, mniej lub bardziej wystające (rys. 7 4 ) .................................
...........................................................................Carabus (E.) ulrichii Germ.

-• Drugi i trzeci człon czułków przy podstawie silnie spłaszczony. Pokrywy 
w okolicy barkowej szeroko zaokrąglone (rys. 7 5 ) ..........................22

22. Pierwszorzędowe zagoniki pokryw regularnie poprzerywane, wykształcone 
w postaci łańcuszków lub rzędów podłużnych ziarenek; inne zagoniki 
nie poprzerywane lub bardzo rzadko słabo poprzerywane. Boki przed-
plecza słabo podgięte do g ó r y ....................................................................
.................................................................................Carabus (E.) monilis F.

- . Pierwszorzędowe zagoniki pokryw nie wykształcone w postaci łańcuszków. 
Wszystkie zagoniki pokryw dość gęsto poprzerywane, rzadziej jedynie 
pierwszorzędowe poprzerywane, lecz wtedy boki przedplecza silnie 
podgięte do g ó r y ...........................................................................................23

23. Wszystkie zagoniki pokryw silnie w ysklepione....................................25
Wszystkie zagoniki pokryw słabo lub bardzo słabo wysklepione . . . 
..............................................................................................................................24

24. Na każdej pokrywie występują po trzy zagoniki pierwszorzędowe . . 
....................................................... Carabus (E.) scheidleri preysleri Duft.

- N a  każdej pokrywie występują po cztery zagoniki pierwszorzędowe . 
.................................................................... Carabus (E.) zawadzkii Kraatz

25. Większy, długość ciała powyżej 30 mm. Ciało szerokie, indeks pokryw
u samców 1,70-1,85, u samic 1,65-1,75 ....................................................
..............................................................................Carabus (E.) kollari Pall.

- .  Mniejszy, długość ciała poniżej 30 mm. Ciało względnie wąskie, indeks
pokryw u samców 1,75-1,90, u samic 1,70-1,80 ....................................
..............................................................Carabus (E.) scheidleri excellens F.

26. Długość ciała przekracza 25 mm. Zagoniki pokryw całkowicie spłaszczone 
..............................................................................Carabus (T.)  besseri Fisch.

- .  Długość ciała poniżej 23 mm. Zagoniki pokryw bardziej wysklepione 
....................................................................... Carabus (T.)  scabriusculus Ol.

27. Podbródek opatrzony szczecinkam i...........................................................28
-. Podbródek bez szczecinek...........................................................................31

28. Ostatni człon głaszczków szczękowych silnie trójkątnie rozszerzony 
(podrodzaj Chaetocarabus T h o m s .) ..............................................................



...........................................................................Carabus (Ch),  intricatus L.
Ostatni człon głaszczków szczękowych słabo trójkątnie rozszerzony . 
..............................................................................................................................29

29. Przedostatni człon głaszczków wargowych z więcej niż dwiema szczecin-
kami (podrodzaj Platycarabus M o r . ) .................................................... 30

Przedostatni człon głaszczków wargowych z dwiema szczecinkami (pod-
rodzaj Hygrocarabus T h o m s.) ........................................................................
..............................................................................Carabus (H.)  variolosus F.

30. Głowa silnie zgrubiała. Żuwaczki zgrubiałe, na zewnętrznej krawędzi
z tępym guzkiem (rys. 7 6 ) ...........................................................................
..............................................................................Carabus (P.) irregularis F.

Głowa i żuwaczki nie zgrubiałe. Żuwaczki szeroko zaokrąglone, bez
guzków na jego zewnętrznej krawędzi (rys. 7 7 ) ....................................
..............................................................................Carabus (P.)  fabricii Duft.

31. Przedostatni człon głaszczków wagowych z dwiema szczecinkami (pod-
rodzaj Chrysocarabus T h o m s .) ....................................................................
...........................................................................Carabus (Ch.) auronitens F.

Przedostatni człon głaszczków wargowych z więcej niż dwiema szczecin-
kami ................................................................................................................. 32

32. Przedplecze ze szczecinami bocznymi (podrodzaj Medodontus Sol.) .
..............................................................................Carabus (M.) violaceus L.

Przedplecze bez szczecin bocznych (podrodzaj Procrustes Bon.............
..............................................................................Carabus (P.) coriaceus L.

Przegląd gatunków

Podrodzaj: Tomocarabus Reitt.

Podrodzaj ten obejmuje siedem euroazjatyckich gatunków. Z Europy 
znane dwa gatunki, z Polski -  jeden.

Carabus (Tomocarabus) convexus F.

Długość ciała 15-20 mm. Czarny, z wierzchu niebieskawy, fioletowy, 
zielonkawoniebieski lub jednolicie czarny. Brzeg pokryw z reguły rozjaśniony. 
Przedplecze przed tylnymi kątami lekko wykrojone. Boczne obrzeżenie 
wąskie, w tyle słabo podgięte do góry. Pokrywy krótkoowalne, w okolicy 
barkowej wyraźnie wystające. Rzędy pokryw delikatnie, gęsto punktowane. 
Zagoniki wąskie, przy wierzchołku pokryw ziarenkowane; zagoniki pierw- 
szorzędowe poprzerywane przez małe dołeczki. Sternity odwłoka 4-6 z po-
przeczną bruzdą przy podstawie. Prącie jak na rys. 78.



Gatunek europejski, wykazany także z Syberii i Kaukazu. Żyje na 
ciepłych glebach. Spotykany zarówno na terenach słabo porośniętych 
drzewami i krzewami, jak i w siedliskach leśnych, nierzadko w sąsiedztwie 
gniazd mrówek. Rozprzestrzeniony w całym kraju.

Podrodzaj: Callistocarabus Reitt.

Jedyny gatunek tego podrodzaju zasiedlający Syberię i wschodnią Europę, 
występuje także w Polsce.

Carabus (Callistocarabus) marginalis F.

Długość ciała 20-26 mm. M atowoczarny z brązowawym lub fiole-
towym odcieniem; brzeg przedplecza i pokryw z jaskrawym szmaragdo-
wozielonym, zielonozłotym lub złocistym połyskiem. Epipleury pokryw 
oraz odwłok po bokach ze słabym zielonym połyskiem. Głowa delikatnie 
punktowana i pomarszczona. Powierzchnia przedplecza punktowana i po-
marszczona, przy czym zmarszczki te są szczególnie wyraźne przy pod-
stawie przedplecza. Pokrywy delikatnie ziarenkowane. Oczy silnie wysta-
jące, bruzdki czołowe silnie skrócone. Przedplecze w zarysie czworokątne, 
najszersze w połowie swojej długości, zwężające się ku tyłowi, przed 
tylnymi kątami słabo pod gięty do góry. Pokrywy podłużne owalne, ich 
brzeg boczny względnie szeroki, barki wystające. Pierwszorzędowe do-
łeczki na pokrywach bardzo małe i bardzo słabo widoczne. Prącie jak 
na rys. 79.

Gatunek rzadko spotykany, znany poza Polską z Rumunii, europejs-
kiej części Rosji i Syberii. Spotykany na wilgotnych łąkach, w lasach 
sosnowych oraz zagajnikach brzozowych. Najczęściej spotykany w północ-
no-wschodniej części kraju, z terenów górzystych znany jedynie z Beskidu 
Wschodniego.

Podrodzaj: Hemicarabus Geh.

Cztery gatunki tego podrodzaju zasiedlają północne rejony Holarktyki. 
W Europie oraz Polsce występuje jeden gatunek.

Carabus (Hemicarabus) nitens L.

Długość ciała 13-18 mm. Czarny, głowa i przedplecze złocistozielone, 
pokrywy metaliczne jaskrawozielone, ich obrzeżenie złocistoczerwone lub 
czerwone. Żebra na pokrywach czarne. Głowa w przodzie gładka, w tyle



punktowana i pomarszczona. Powierzchnia przedplecza punktowana i pomar-
szczona, podstawa przedplecza z pojedynczym zagłębieniem z każdej strony. 
Zagoniki pokryw wykształcone w postaci silnie wysklepionych żeber, także 
szew pokryw żeberkowato wysklepiony. Długość przednich części pleuronów 
zapiersia większa od ich szerokości. Sternity odwłoka 4-6 z jednolitą lub 
przerwaną pośrodku bruzdką. Prącie jak na rys. 80.

Gatunek rozmieszczony w północnej i środkowej Europie, na północy 
sięga daleko poza koło podbiegunowe. Spotykany najczęściej na torfowiskach 
i próchniczych glebach leśnych, a także na obrzeżach pól, gdzie często 
występuje razem z Carabus cancellatus Illig.; w górach spotykany do 
wysokości przynajmniej 1000 m n.p.m.

Podrodzaj: Mesocarabus Thoms.

Obejmuje cztery europejskie gatunki, z których trzy występują jedynie 
w południowo-zachodniej Europie, a czwarty rozprzestrzeniony jest na 
terenie całej zachodniej, środkowej i północno-zachodniej Europy, gdzie 
tworzy liczne podgatunki i odmiany.

Carabus (Mesocarabus) problematicus Hbst.

Długość ciała 20-27 mm. Wierzch ciała niebieskawoczarny, brązowo- 
czamy lub niebieski. Brzeg przedplecza i pokryw jasnoniebieskofioletowy, 
głowa z wierzchu punktowana, przy oczach delikatnie marszczona, także 
cała powierzchnia przedplecza delikatnie pomarszczona. Boczny brzeg 
przedplecza w jego tylnej części szeroko podgięty do góry. Tylne kąty 
przedplecza ostro, słabo zaokrąglone na wierzchołku. Pokrywy owalne. 
Zagoniki względnie słabo wysklepione, pierwszorzędowe w postaci łańcusz-
ków, pozostałe niemalże nie poprzerywane na swojej długości. Prącie jak 
na rys. 81.

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w całej Europie z wyjątkiem jej 
południowej i wschodniej części. Uważany jest za gatunek kserofilny, 
spotykany najczęściej na odkrytych lub słabo porośniętych terenach, również 
w jasnych lasach sosnowych i mieszanych. Znany prawie z całej Polski 
z wyjątkiem jej górzystych dzielnic południowo-wschodnich.

Podrodzaj: Pachystus Motsch.

Siedem znanych gatunków tego podrodzaju zasiedla obszar śródziem-
nomorski oraz stepową strefę Eurazji. W Polsce możliwe jest znalezienie 
jednego gatunku.



Carabus (Pachys tus) hungaricus F.

Długość ciała 22-28 mm. Czarny. Głowa i przedplecze gęsto punktowane. 
Pokrywy delikatnie, gęsto ziarenkowane. Na każdej pokrywie występują po 
trzy rzędy małych, słabo zaznaczonych pierwszorzędowych dołeczków. 
Tylne kąty przedplecza szeroko zaokrąglone, spłaszczone. Pierwsze człony 
stóp po bokach z rzędem ciernistych szczecinek. Prącie jak na rys. 82.

Gatunek znany głównie z południowo-wschodniej części Europy Środ-
kowej, notowany również z południowo-zachodniej części Rosji i Syberii. 
Wykazywany z pobliskich Moraw i Słowacji; w Polsce prawdopodobnie nie 
występuje.

Podrodzaj: Oreocarabus Geh.

Podrodzaj obejmuje 10 gatunków z Eurazji i Ameryki Północnej. Z Europy 
znanych sześć gatunków, z Polski -  dwa.

Carabus (Oreocarabus) hortensis L.

Długość ciała 22-28 mm. Czarny, niekiedy z delikatnym zielonym lub 
brązowym odcieniem. Pierwszorzędowe dołeczki na pokrywach miedzianozłote 
lub zielonkawe, także obrzeżenie pokryw często zielonkawe. Boczne obrzeżenie 
przedplecza wąskie, w tyle nieco rozszerzone i podgięte do góry. Barki 
pokryw wystające, w zarysie tępokątne. Zagoniki pokryw dość silnie wy-
sklepione, przy wierzchołku pokryw ziarenkowane. Na każdej pokrywie 
znajdują się po trzy rzędy pierwszorzędowych dołeczków, których średnica 
przewyższa szerokość jednego zagonika. Sternity odwłoka 4-6 z poprzeczną 
bruzdką. Pierwsze 3-4 człony tylnych stóp na zewnątrz z rzędem cierni. 
Prącie jak na rys. 83.

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony, sięgający od Francji po Ural. Żyje 
w jasnych lasach liściastych i mieszanych, rzadziej spotykany w borach. 
Występuje na terenie całej Polski; należy do najpospolitszych gatunków 
rodzaju.

Carabus (Oreocarabus) glabratus Payk.

Długość ciała 22-32 mm. Błyszczącoczamy, ze słabym niebieskim lub 
zielonym połyskiem. Brzeg pokryw niekiedy rozjaśniony. Głowa bardzo 
delikatnie gęsto punktowana i pomarszczona. Pokrywy bardzo delikatnie 
i gęsto ziarenkowane, pojedyncze ziarenka podłużne. Człony czułków 6-8 
u samców pod spodem wykrojone, przy wierzchołku zgrubiałe. Brzeg 
boczny przedplecza w tyle bardzo szeroko podgięty; tylne kąty przedplecza 
szerokie, płatkowate, skierowane do tyłu. Pokrywy bardzo silnie wysklepione, 
w zarysie podłużne, najszersze w połowie swojej długości. Prącie jak na rys. 84.



Szeroko rozprzestrzeniony gatunek europejski, spotykany daleko na 
północ od koła podbiegunowego. Żyje w wilgotnych lasach różnych typów 
całego kraju, spotykany o wiele częściej w górach i na pogórzu niż na niżu; 
w Bieszczadach występuje dość licznie na połoninach.

Podrodzaj: Orinocarabus Kr.

Podrodzaj ten obejmuje blisko 20 gatunków zamieszkujących głównie 
góry Eurazji. W Polsce stwierdzono występowanie trzech gatunków.

Carabus (Orinocarabus) linnaei Panz.

Długość ciała 14-23 mm. Czarny, z wierzchu brązowomiedzisty, rzadziej 
zielonkawomiedzisty. Cztery pierwsze człony czułków i golenie żółtobrązowe 
lub brązowoczerwone. Powierzchnia przedplecza gęsto punktowana i pom ar-
szczona. Linia środkowa przedplecza ostro zaznaczona, wgłębienia podstawowe 
głębokie. Rzędy pokryw punktowane. Pokrywy owalne, słabo wysklepione, 
przed wierzchołkiem słabo wykrojone. Brzeg boczny pokryw szeroki i dość 
silnie podgięty do góry. Zagoniki pierwszorzędowe silniej wysklepione 
i szersze od pozostałych. Pomiędzy dwoma zagonikami pierwszego rzędu 
występuje po pięć dodatkowych zagoników, z których trzy wewnętrzne są 
jednolite, pozostałe zaś dwa zewnętrzne, podobnie jak i zagoniki pierwszo-
rzędowe, są poprzerywane przez duże i głębokie dołeczki. Prącie jak na rys. 85.

Górski i podgórski gatunek środkowoeuropejski. W Polsce rozmieszczony 
głównie w południowej części kraju; spotykany także na niżu w lasach 
bukowych lub mieszanych z domieszką buka ( W a t a l a ,  K o w a l c z y k  
1987). W górach i na pogórzach należy do najpospolitszych gatunków 
rodzaju. Zasiedla głównie drzewostany bukowe, świerkowe i jodłowe.

Carabus (Orinocarabus) transylvaniens Dej.

Długość ciała 15-23 mm. Czarny, wierzch metalicznie zielony, złotozielony, 
miedzistozielony lub całkowicie czarny. Pokrywy niekiedy brązowe bez 
metalicznego połysku. Powierzchnia przedplecza punktowana i marszczona, 
szczególnie na jego obwodzie. Tylne kąty przedplecza lekko odgięte do 
dołu. Zagoniki pokryw delikatnie wysklepione, pierwszorzędowe poprzerywane 
przez głębokie dołeczki. Prącie jak na rys. 86.

Gatunek wysokogórski zasiedlający północne Karpaty. Występowanie 
w Karkonoszach oraz Beskidzie Zachodnim wymaga potwierdzenia. Zamiesz-
kuje piętro kosodrzewiny, hal i turni. W Polsce spotykany dość licznie 
w wyższych partiach Tatr, często pod kamieniami razem z Pterostichus 
morio (Duft.) i Deltomerus tatricus Mili.



Carabus (Orinocarabus) sylvestris Panz.

Długość ciała 16-24 mm. Czarny, wierzch najczęściej miedzistobrązowy 
ze słabym zielonkawym odcieniem, rzadko metalicznie zielony, jeszcze 
rzadziej czarny. Bardzo podobny do poprzedniego gatunku. Cała powierzchnia 
przedplecza, także pośrodku, równomiernie pomarszczona. Pierwszorzędowe 
dołeczki na pokrywach rozmieszczone rzadziej niż u poprzedniego gatunku. 
Prącie jak na rys. 87.

Zamieszkuje góry Europy Środkowej. W Polsce spotykany jedynie 
w południowej części kraju. Zasiedla drzewostany świerkowe i jodłowe; 
spotykany także powyżej górnej granicy lasu, w Sudetach do 1600 m n.p.m.

Podrodzaj: Archicarabus Seidl.

Spośród 11 gatunków tego podrodzaju Europę zasiedla siedem. W Polsce 
występuje jeden gatunek.

Carabus (Archicarabus) nemoralis O. F. Müll.

Długość ciała 20-26 mm. Czarny, z wierzchu brązowawomiedzisty, 
brązowoczarny lub zielonkawoczarny. Obrzeżenie pokryw i przedplecza 
fioletowoniebieskie lub zielonkawe. Głowa pomiędzy oczami nieregularnie 
pomarszczona. Powierzchnia pokryw pokryta delikatnymi podłużnymi zmar-
szczkami oraz ziarenkami. Pokrywy u samca podłużne, u samicy krótko- 
owalne. Na każdej pokrywie występują po trzy rzędy dużych pierwszo-
rzędowych dołeczków. Prącie jak na rys. 88.

Szeroko rozprzestrzeniony gatunek europejski. Spotykany w lasach 
różnych typów, ogrodach, sadach i parkach. W całym kraju należy do 
najpospolitszych gatunków rodzaju.

Podrodzaj: Carabus s. str.

Podrodzaj ten obejmuje dziewięć gatunków z Europy i Azji Wschodniej. 
W Polsce stwierdzono występowanie pięciu z nich.

Carabus (Carabus) auratus L.

Długość ciała 20-27 mm. Złotozielony, brzeg pokryw najczęściej złocis- 
toczerwony lub złocistożółty. Spód czarny, odwłok z zielonkawym połyskiem. 
Cztery pierwsze człony czułków, głaszczki oraz nogi z wyjątkiem stóp 
żółtobrązowe. Głowa delikatnie punktowana i marszczona. Powierzchnia 
przedplecza i pokryw bardzo delikatnie pom arszczona i ziarenkowana, 
zmarszczki są zaznaczone silniej na obrzeżach ciała. Przed podstawą przed-
plecza występuje poprzeczna bruzda, zaś po obu stronach przy podstawie
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pojedyncze głębokie dołki. Pokrywy podłużne owalne, ich szew żeberkowato 
uniesiony do góry. Prącie jak na rys. 89.

Gatunek znany w całej zachodniej Europie. Występuje także w Polsce, 
przez którą przebiega wschodnia granica jego zasięgu. Najczęściej spotykany 
w północnej oraz północno-zachodniej części kraju. Podawany z Torunia 
i Bydgoszczy, spotykany przez autora także w Dolinie Chochołowskiej 
w Tatrach (jedna samica). Żyje na odkrytych terenach uprawnych i nieużyt-
kach, które przedkłada nad inne gleby gliniaste.

Carabus (Carabus) clatratus L.

Długość ciała 28-37 mm. Czarny, rzadko z zielonkawym lub miedzianym 
połyskiem. Dołeczki na pokrywach miedzistoczerwone, złote lub metalicznie 
zielone. Głowa delikatnie pomarszczona i punktowana, na czole punktowanie 
i zmarszczki wyraźniejsze. Powierzchnia przedplecza nierównomiernie pun-
ktowana i pomarszczona, po bokach punktowana gęściej niż pośrodku. 
Zagoniki pokryw delikatnie ziarenkowane; drugorzędowe żeberka w przodzie 
pokryw gładkie, w tyle poprzecznie pobrużdżone. Pokrywy lekko rozszerzone 
ku tyłowi, w okolicy barkowej brzeg pokryw karbowany. Sternity odwłoka
4-6 z poprzeczną bruzdą. Pierwszy człon stóp tylnych na wierzchu z podłużną 
bruzdką lub spłaszczony, zwykle pomarszczony i matowy. Skrzydła błoniaste, 
z reguły dobrze wykształcone. Prącie jak na rys. 90.

Gatunek higrofilny, zasiedlający Europę i Syberię, na wschodzie sięgający 
aż po Japonię i Koreę. Zasiedla bagniste i podmokłe łąki oraz tereny 
śródleśne na terenie całej niżowej Polski; znajdowany bardzo często razem 
z C. granulatus L.

Carabus ( Carabus) cancellatus Illig.

Długość ciała 19-24 mm. Wierzch miedzistobrązowy, miedzistozielony, 
brązowy, brunatnoczarny lub czarny. Całe czułki i całe nogi czarne (np. 
u formy graniger Pall.), lub pierwszy człon czułków czerwony i całe nogi 
czarne (np. u podgatunku nominotypowego i form tibiscinus Csiki i tatricus 
Kolbe), lub pierwszy człon czułków i uda czerwone (np. i form tuberculatus 
Dej. czy pseudograniger Reitt.). Powierzchnia przedplecza gęsto pomarszczona 
i punktowana, także powierzchnia pokryw pomiędzy żeberkami ziarenkowana 
i pomarszczona. Zagoniki pokryw w różnym stopniu wysklepione: pierw-
szorzędowe poprzerywane, w postaci łańcuszków, drugorzędowe jednolite; 
pierwsze drugorzędowe żeberko przy szwie pokryw w tyle przeważnie 
skrócone, rozmyte ku wierzchołkowi; zagoniki trzeciorzędowe wykształcone 
w postaci drobnych ziarenek (rys. 115). Prącie jak na rys. 91.

Gatunek zasiedla całą nieomal Europę i Syberię, gdzie tworzy liczne 
podgatunki i odmiany. Żyje na odkrytych nasłonecznionych terenach, 
najczęściej spotykany na polach uprawnych. Pospolity w całym kraju.



Carabus ( Carabus) granulatus L.

Długość ciała 14-23 mm. Czarny, wierzch ciemnomiedzisty, brązowo- 
miedziany lub zielonkawomiedzisty. Czułki czarne; całe nogi czarne (u 
formy typowej) lub częściej uda brązowoczerwone. Powierzchnia głowy 
i przedplecza gęsto punktowane i pomarszczone. Przedplecze lekko zwężone 
ku tyłowi, w tyle po bokach szeroko podgięte do góry. Poprzeczne bruzdki 
występujące na sternitach odwłoka 4-6 pośrodku przerwane. Prącie jak na 
rys. 92.

Bardzo pospolity gatunek eurosyberyjski znany od zachodniej Europy 
aż po Azję Wschodnią. W Polsce należy do najpospolitszych gatunków 
rodzaju. Żyje na wilgotnych zadrzewionych terenach, jak również na łąkach 
i polach.

Carabus ( Carabus) menetriesi Humm.

Długość ciała 18-24 mm. Jasno- lub ciemnobrązowy, niekiedy czarny. 
Bardzo podobny do poprzedniego gatunku. Pokrywy w okolicy barkowej 
silniej wystające. Tylne kąty przedplecza krótkie i szeroko zaokrąglone. 
Prącie jak na rys. 93.

Gatunek wschodnioeuropejski o ograniczonym zasięgu, występujący od 
północno-wschodniej części ZSRR do wschodniej Polski (Białowieża, Podlasie, 
Wyżyna Lubelska); stwierdzony także na izolowanych stanowiskach na 
polskim Śląsku, w Białych Karpatach na Słowacji, w Rudawach i Lesie 
Czeskim w RFN. Na terenie kraju bardzo rzadko spotykany, najczęściej 
poławiany na torfowiskach i bagnach śródleśnych wczesną wiosną i jesienią; 
w okresie lata w diapauzie.

Podrodzaj: Eucarabus Geh.

Podrodzaj ten grupuje ponad 60 holarktycznych gatunków, z których 
olbrzymia większość zasiedla Europę i wschodnią Azję. W Polsce stwierdzono 
występowanie pięciu gatunków.

Carabus (Eucarabus) arcensis Hbst.

Długość ciała 17-20 mm. Czarny, z wierzchu jasno- lub ciemnomiedzi- 
stoczerwony, zielonomiedzisty, zielony, niebieski, fioletowy lub czarny. 
Przedplecze szerokie, jego boczny brzeg w tyle podgięty do góry. Pierwszo-
rzędowe zagoniki pokryw poprzerywane przez dołeczki o niewielkiej średnicy, 
wykształcone w postaci łańcuszków. U górskiej formy arcensis carpathus 
Born zagoniki pokryw bardzo silnie wysklepione; drugorzędowe i trzecio-
rzędowe zagoniki wykształcone są w postaci ziarenkowatych łuseczek; ciało 
bardziej krępe niż u podgatunku nominotypowego. Prącie jak na rys. 94.



Gatunek palearktyczny, nie znany jedynie ze skrajnie północnych i połu-
dniowych rejonów Europy oraz z Afryki Północnej. W Polsce należy do 
najpospolitszych leśnych gatunków radzaju. Podgatunek C. arcensis carpathus 
Born zasiedla Karpaty, wschodnie Alpy, Mołdawię i południową Rosję. 
W naszym kraju C. a. carpathus Born najczęściej spotykany na połoninach 
w Bieszczadach oraz powyżej górnej granicy lasu w Tatrach Zachodnich.

Carabus (Eucarabus) obsoletus Strm.

Długość ciała 22-27 mm. Czarny, wierzch z czarnoniebieskim, czarnozielo- 
nym, złocistozielonym lub miedzistobrązowym połyskiem, niekiedy matowocza- 
rny. Przedplecze najszersze przed połową długości, gdzie jego szerokość 
wyraźnie przewyższa długość. Powierzchnia pokryw z rzędami punktów często 
rozmytych i niewyraźnych. Zagoniki prawie zupełnie gładkie. Wzdłuż pierwszo- 
rzędowych zagoników występują dołeczki, które u form krajowych są małe 
i płytkie. Rzadziej pokrywy zupełnie gładkie, z niewyraźnymi, zaznaczonymi 
jedynie przez rzadkie punktowanie rzędami. Prącie jak na rys. 95.

Górski i podgórski gatunek zamieszkujący Karpaty od Rumunii po 
Słowację i południową Polskę. W kraju znany z jego południowowschodniej 
części, najliczniej spotykany w Bieszczadach, gdzie występuje dość pospolicie 
na połoninach.

Carabus (Eucarabus) ullrichii Germ.

Długość ciała 23-34 mm. Czarny, wierzch ciała miedzistoczerwony, 
miedzistobrązowy lub miedzistozielony. Powierzchnia przedplecza, szczególnie 
na jego obrzeżach, gęsto punktowana i ziarenkowana. Pierwszorzędowe 
i drugorzędowe zagoniki pokryw silnie wysklepione, trzeciorzędowe w postaci 
niewielkich ziarenek. Prącie jak na rys. 96.

Gatunek zasiedlający środkową, wschodnią i północną część południowej 
Europy. W Polsce znajdowany częściej w południowych dzielnicach kraju. 
Zasiedla otwarte tereny, pokryte przez gleby gliniaste, margliste i wapienne.

Carabus (Eucarabus) monilis F.

Długość ciała 17-32 mm. Czarny, wierzch brązowomiedzisty, zielono- 
miedzisty, zielony lub niebieskoczarny, rzadko zupełnie czarny. Czułki 
czarne; uda czarne, rzadko rdzawe (np. u form wysokogórskich). Oczy silnie 
wystające. Zagoniki trzeciorzędowe, np. u form consita Panz. czy gracilis 
Küst., niekiedy całkowicie zatarte. Prącie jak na rys. 97.

G atunek znany z Europy zachodniej i południowej części Europy 
Środkowej, a także z południowej Norwegii. Występowanie w Polsce 
wątpliwe, wymaga potwierdzenia.



Długość ciała 20-28 mm. Czarny, wierzch miedzistobrązowy, micdzistoczer- 
wony, niebieskoczarny lub brunatnoczarny. Powierzchnia głowy i przedplecza 
punktowana i pomarszczona. Zagoniki gęsto poprzerywane. Na zewnątrz 
od trzeciego brzeżnego zagonika pierwszego rzędu występują jeszcze 2-3 (u 
formy nominotypowej) lub 4-6 (u formy frivaldszkyi K r.) dodatkowe 
zagoniki. Prącie jak na rys. 98.

Podgatunek znany poza południowo-wschodnią Polską jedynie z Ukrainy. 
Spotykany najczęściej na otwartych miejscach pod kamieniami, często na 
polach pod grudami ziemi.

Carabus (Eucarabus) scheidleri preysleri Duft.

Długość ciała 24-32 mm. Czarny, z wierzchu miedzistobrązowy, zielon- 
kawobrązowy lub niebieskawoczarny. Obrzeżenie przedplecza i pokryw 
złotozielone, niebieskie, purpurowe lub fioletowe. Głowa na wierzchu 
punktowana, czoło i ciemię dodatkowo marszczone; także powierzchnia 
przedplecza gęsto pomarszczona i punktowana. Średnica dołków pierwszo-
rzędowych mniejsza od szerokości zagoników. Zagoniki dalszego rzędu 
słabo poprzerywane. Skrajne zagoniki, leżące na zewnątrz od trzeciego 
zagonika pierwszorzędowego wykształcone w postaci nieregularnie ułożonych 
ziarenek. Form a nominotypowa, zasiedlająca południową część środkowej 
Europy, charakteryzuje się wyrazistszą rzeźbą pokryw i silniej zaznaczonymi 
zagonikami. Prącie jak na rys. 99.

Podgatunek rozsiedlony od Niemiec przez wschodnią Słowację i Austrię 
do północno-zachodnich Węgier. W Polsce spotykany w jej południowej 
części, zarówno na zachodzie jak i na wschodzie kraju ( W a t a ł a  1985). 
W Bieszczadach poławiany na połoninach do 1300 m n.p.m. (Tarnica, Halicz).

Carabus (Eucarabus) zawadzkii K raatz

Długość ciała 32-34 mm. Czarny, wierzch ciała miedzistoczamy, niebies-
kawoczarny lub czarny; przedplecze i pokrywy z reguły z jaśniejszym 
obrzeżeniem. Czoło silnie, ciemię delikatniej marszczone. Powierzchnia 
przedplecza gęsto punktowana i pomarszczona; rzędy pokryw delikatnie 
punktowane. Zagoniki pokryw względnie szerokie, silnie spłaszczone, ich 
powierzchnia gładka. Średnica pierwszorzędowych dołeczków mniejsza od 
szerokości zagoników. Zagoniki dalszego rzędu nie poprzerywane. Skrajne 
zagoniki normalnie wykształcone, bardzo słabo ziarenkowane. Prącie jak na 
rys. 100.

Gatunek występujący w południowo-wschodnich Karpatach, znany także 
z nielicznych stanowisk na Węgrzech i Ukrainie. W Polsce stwierdzony



jedynie w Bieszczadach ( L e ś n i a k  1980). Okazy dowodowe tego gatunku 
z różnych stanowisk (Połonina Caryńska, Połonina Wetlińska, Bukowe 
Berdo, Bereżki) znajdują się w zbiorach IZ PAN w Łomnie. Znajdowany 
na połoninach oraz zimą w spróchniałych pniakach.

Carabus (Eucarabus) kollari Pall.

Długość ciała 30-35 mm. Czarny, z wierzchu niebieski, zielonkawoniebieski 
lub miedzistobrązowy. Przedplecze wykrojone po bokach, najszersze w połowie 
długości; jego boczny brzeg silnie podgięty do góry. Zagoniki pokryw 
zawsze szerokie i gęsto poprzerywane, w skrajnym przypadku złożone 
z rzędów podłużnych ziarenek. Prącie jak na rys. 101.

Górski gatunek znany z południowo-zachodnich Karpat. Występowanie 
w Polsce wątpliwe.

Podrodzaj: Trachycarabus Geh.

Obejmuje blisko 40 euroazjatyckich gatunków, z których Europę zasiedlają 
cztery, a Polskę dwa.

Carabus ( Trachycarabus) bessert Fisch.

Długość ciała 26-30 mm. Czarny, wierzch ciała z delikatnym niebieskim 
odcieniem, u samców błyszczący, u samic matowy. Brzeg przedplecza
i pokryw rozjaśniony. Brzeg przedplecza w tyle oraz brzeg pokryw na całej 
długości szeroko podgięty do góry. Zagoniki pokryw gęsto poprzerywane 
przez poprzeczne bruzdki i pozlewane ze sobą punkty. Ziarenka na pokrywach 
spiczaste, wystające, nadają powierzchni pokryw wygląd delikatnej tarki. 
Pierwszorzędowe dołeczki duże, ich szerokość przekracza szerokość zagonika. 
Prącie jak na rys. 102.

Gatunek znany poza Polską jedynie z Ukrainy i Mołdawii. Zasiedla 
odkryte tereny trawiaste, ugory i pola uprawne, gdzie przebywa pod 
kamieniami i grudami ziemi. W Polsce bardzo rzadko znajdowany, jego 
występowanie u nas wymaga potwierdzenia.

Carabus (Trachycarabus) scabriusculus Ol.

Długość ciała 18-22 mm. Czarny, z wierzchu z brązowawym połyskiem. 
Powierzchnia przedplecza punktowana i pomarszczona, także zagoniki 
pokryw punktowane, przy czym punkty na zagonikach pierwszego rzędu 
większe i głębsze od pozostałych. Tylne kąty przedplecza, sięgające daleko 
poza jego podstawę, są na wierzchołku zaostrzone i podgięte ku górze. 
Zagoniki pokryw poprzerywane przez silnie zaznaczone punkty lub poprzeczne



bruzdki, pomiędzy którymi występują ostre ziarenka, nadające powierzchni 
pokryw wygląd delikatnej tarki. Prącie jak na rys. 103.

Gatunek znany z południowo-wschodniej Europy oraz południowo- 
-wschodniej części Europy Środkowej. Żyje na otwartych przestrzeniach, 
zwłaszcza na terenach stepowych, kserotermach i suchych łąkach. W Polsce 
rzadko znajdowany. W okresie letnim -  w diapauzie.

Podrodzaj: Chaetocarabus Thoms.

Podrodzaj ten obejmuje jeden europejski gatunek.

Carabus (Chaetocarabus) intricatus L.

Długość ciała 25-38 mm. Niebieski lub ciemnoniebieskoczarny. Brzeg 
przedplecza i pokryw rozjaśniony. Powierzchnia ciemienia ziarenkowana; 
tarcza przedplecza pokryta poprzecznymi zmarszczkami, szczególnie silnie 
zaznaczonymi na obrzeżach. Ciało wydłużone i spłaszczone. Głowa wąska 
i długa, bruzdki czołowe głębokie. Ostatni człon głaszczków z głęboką 
i szeroką bruzdką, przedostatni przy wierzchołku ze szczeciną. N a każdej 
pokrywie występują po trzy łańcuszkowate zagoniki pierwszego rzędu. 
Zagoniki drugo- i trzeciorzędowe nieregularnie poprzerywane, granice po-
między nimi są w dużym stopniu zatarte. Sternity 4-6 z poprzeczną 
bruzdką przy podstawie. Prącie jak na rys. 104.

Gatunek europejski, częściej spotykany w Europie Południowej. Zasiedla 
lasy liściaste i mieszane całego kraju.

Podrodzaj: Platycarabus Mor.

Obejmuje cztery gatunki zasiedlające góry Europy. W faunie krajowej 
-  dwa gatunki.

Carabus (Platycarabus) irregularis F.

Długość ciała 17-25 mm. Wierzch miedzistobrązowy, boczny brzeg przed-
plecza i pokryw miedzistoczerwony, zielonoczerwony lub zielony. Pierwszy 
człon czułków u nasady czerwonawy. Całe nogi czarne lub brunatnoczarne. 
Głowa z wierzchu delikatnie marszczona, powierzchnia pokryw nieregularnie 
ziarenkowana. Pierwszy człon czułków krótszy niż trzeci. Pokrywy asymetrycz-
nie owalne, ich szew wysklepiony w postaci wałeczka. Na każdej pokrywie 
występują po trzy rzędy dużych i głębokich dołeczków umieszczonych wzdłuż 
zagoników pierwszorzędowych. Prącie jak na rys. 105.

Gatunek zamieszkujący góry i pogórza środkowej Europy. Występuje 
jedynie w południowej Polsce. W Sudetach i Tatrach spotykany w piętrze 
regli i kosodrzewiny. Najczęściej znajdowany w zmurszałych pniakach.



Długość ciała 16-24 mm. Miedzistoczerwony lub zielonkawomiedzis- 
toczerwony, rzadziej brunatny. Dołki na pokrywach oraz brzeg pokryw 
szmaragdowozielone lub złocistozielone. Czułki, głaszczki oraz nogi brązowo- 
czerwone. Powierzchnia głowy i przedplecza punktowana i pomarszczona. 
Czułki krótkie, ich człony grube. Rzędy pokryw bardzo słabo zaznaczone 
lub zupełnie zatarte. Na każdej pokrywie występują trzy rzędy nieregularnie 
rozmieszczonych małych i płytkich pierwszorzędowych dołeczków. Występująca 
w Polsce forma polonensis Geh. wyróżnia się bardzo słabo wysklepionymi 
pokrywami, na których małe i bardzo płytkie dołeczki rozmieszczone są
0 wiele rzadziej niż u formy nominotypowej z północno-wschodnich Alp. 
Prącie jak na rys. 106.

Górski gatunek zasiedlający Alpy w Austrii i Szwajcarii oraz Karpaty 
od zachodnich Beskidów po Rumunię. Zamieszkuje piętro regli, kosodrzewiny
1 hal. W Polsce rzadki, notowany z Tatr i Beskidu Wysokiego; najczęściej 
spotykany na Babiej Górze, gdzie wczesnym latem należy do gatunków 
dominujących w strefie hal i kosodrzewiny.

Podrodzaj: Hygrocarabus Thoms.

Jedyny gatunek tego podrodzaju zasiedla niemal całą Europę.

Carabus (Hygrocarabus) variolosus F.

Długość ciała 23-32 mm. Czarny, błyszczący. Powierzchnia głowy i przed-
plecza punktowana i pomarszczona. Powierzchnia pokryw gęsto ziarenkowana, 
ziarenka te ułożone są często w ostro zaznaczone zagoniki drugorzędowe. 
Przedplecze z licznymi, nieregularnie rozmieszczonymi wgłębieniami, spośród 
których dołki podstawowe są szczególnie głęboko i ostro zaznaczone. 
Pokrywy bardzo silnie wysklepione; ich boczny brzeg w okolicy barkowej 
karbowany, u samic przed wierzchołkiem wykrojony. Powierzchnia pokryw 
z trzema rzędami bardzo dużych i głębokich dołków, oraz czwartym 
skrajnym bocznym rzędem dołków mniejszych i płytszych. Prącie jak na 
rys. 107.

Gatunek znany z gór i pogórzy Europy, sięgający od Bałkanów do 
centralnej Francji oraz od północnych Włoch do północnych Niemiec. 
Spotykany na wilgotnych łąkach, gliniastych nieużytkach oraz nad potokami; 
żeruje niekiedy bezpośrednio w wodzie.

Podrodzaj: Chrysocarabus Thoms.

Podrodzaj ten obejmuje pięć gatunków o rozsiedleniu głównie połu-
dniowoeuropejskim. W Polsce występuje jeden gatunek.



Długość ciała 18-28 mm. Czarny, wierzch miedzistoczerwony lub miedzis- 
tozielony, pokrywy złocistozielone, szew pokryw oraz żebra czarne. Pierwszy 
człon czułków, uda i często także nasada goleni brązowoczerwone. Powierz-
chnia ciała punktowana i pomarszczona. Głowa z oczami ze słabo zarysowaną 
poprzeczną bruzdą, bruzdki czołowe głębokie. Przedplecze wykrojone po 
bokach, jego tylne kąty słabo odgięte do dołu. Pokrywy podłużne owalne, 
najszersze za połową swojej długości (rys. 113, 114). Na każdej pokrywie 
występują po trzy żebra, które podobnie jak szew pokryw są dość silnie 
wysklepione. Cztery człony przednich stóp samca rozszerzone i opatrzone 
pod spodem gęstą pokrywą jasnych włosków. Górska forma escheri Pall. 
charakteryzuje się bardziej wysmukłym ciałem (rys. 114) i silniej zaznaczonym 
punktowaniem pokryw. Prącie jak na rys. 110, 111-112; wierzchołek prącia 
u C. auronitens escheri Pall. wyraźnie spłaszczony i rozszerzony (rys. 112).

Szeroko rozprzestrzeniony gatunek europejski znany od Pirenejów po 
Karpaty. Zasiedla lasy różnych typów całego kraju, w Tatrach i Bieszczadach 
spotykany także powyżej górnej granicy lasu.

Podrodzaj: Megodontus Sol.

Spośród ponad 20 euroazjatyckich gatunków tego podrodzaju w Europie 
występuje pięć gatunków, a w Polsce jeden.

Carabus (Megodontus) violaceus L.

Długość ciała 24—30 mm. Czarny, wierzch z niebieskim lub fioletowym 
odcieniem, obrzeżenie pokryw i przedplecza niebieskie, zielonkawe lub 
fioletowopurpurowe. Powierzchnia głowy i przedplecza delikatnie pomarsz-
czona. Rzeźba pokryw bardzo zmienna, od bardzo delikatnego ziarenkowania 
(np. u form ottonis Csiki czy wolffi Dej.) do grubych ziarenek (np. u form 
andrzejuscii Fisch, czy formy nominotypowej). Sternity odwłoka 4-6 z parą 
szczecinek umieszczonych pośrodku ich tylnej krawędzi. Wierzchołkowa 
część prącia w różnym stopniu zgrubiała i zakrzywiona, u podgatunku 
nominotypowego wierzchołek prącia lekko nabrzmiały i skręcony (rys. 109).

Szeroko rozprzestrzeniony gatunek europejski tworzący bardzo wiele 
podgatunków i odmian. W całej Polsce występuje podgatunek nominotypowy 
zasiedlający Europę Środkową. Najczęściej spotykany w lasach liściastych 
i mieszanych, w górach także powyżej piętra regli.

Podrodzaj: Procrustes Bon.

Ponad 10 gatunków tego podrodzaju zasiedla Europę, Azję Mniejszą, 
Kaukaz i Bliski Wschód. W Polsce stwierdzono występowanie jednego 
gatunku.



Największy krajowy przedstawiciel rodzaju; długość ciała 34-42 mm. 
Czarny, wierzch matowy (u formy nominotypowej i odmiany pseudorugifer 
Sok.), rzadziej błyszczący (u formy rugifer Kr.). Wierzch głowy i przedplecza 
punktowany, u formy typowej punktowanie to jest bardzo delikatne. 
Powierzchnia pokryw silnie pomarszczona; zmarszczki szczególnie wyraźne 
i głęboko zaznaczone u form rugifer Kr. i pseudorugifer Sok. Prącie jak  na 
rys. 108.

Dość rzadko spotykany gatunek europejski zasiedlający całą niemal 
Europę, bez Półwyspu Pirenejskiego, Finlandii i Wysp Brytyjskich. Zamieszkuje 
dość suche i świetliste lasy różnych typów. Spotykany na terenie całej 
Polski, częściej w jej regionach górzystych i wyżynnych.

A utor pragnie wyrazić swe podziękowanie Panu P. Węgrzynowiczowi za 
wykonanie rys. 50 i 115 oraz Panu Andrzejowi Jadwiszczakowi za opracowanie
i wykonanie pozostałych ilustracji. A utor dziękuje również Panu 
dr. hab. A. Ślipińskiemu za udostępnienie zbiorów Carabidae Instytutu 
Zoologii PAN w Warszawie.
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4. Review of Carabidae of Poland
(Summary)

The family of ground-beetles (Carabidae) is represented in Poland by approximately 500 
species grouped into over 70 genera. The tribe Carabini comprises the largest species and is 
represented in the fauna of Poland by 30 species. They are grouped in 3 genera: Calosoma 
Web., Callisthenes Fisch, and Carabus L. The representatives of the genera Calosoma Web. 
and Callisthenes Fisch, are known predominantly from lowland parts of Poland and are 
inhabitants of forests and open agricultural areas. They are definitely beneficial and are 
considered the most efficient pest exterminators. Nearly 30 Polish species belonging to the 
genus Carabus L. inhabit a variety of habitats in both the lowland and mountain parts of 
the country. A few species of relatively narrow ranges of distribution are restricted in Poland 
to the higher parts of Carpathian Mountains or postglacial isolated localities in the country.

All the spedes of Carabini inhabiting Poland are protected by law.



5. Skorowidz nazw łacińskich taksonów użytych w pracy

Numery stron, na których znajdują się rysunki, oznaczono gwiazdką

Abax Bon. 10, 12 
Acupalpina 7, 12 
Acupalpus Latr. 3, 12 
ag His (F.), Dromius 11 
Agonini 7, 17 
Agnonum Bon. 9, 10 
A gга F. 5 
Amara Bon. 5, 11 
Amarini 11
andrzejuscii Fisch., violaceus L. n. 41 
Anisodactylina 7 
Anisodaclylus Dej. 11, 12 
arcensis Hbst., Carabus 27, 35, 51, 52,

67*. 70*
Archicarabus Seidl., Carabus sg. 25, 33 
Asaphidion Goeze 4 
assimile (Payk.), Agonum 50, 59* 
auratus L., Carabus 10, 26, 33, 51, 52,

6 6 *, 70*
auronitens F., Carabus 28, 41, 51, 52, 65*, 72* 
auropunctatum Hbst., Calosoma 11, 20, 21, 51, 

61*, 62*
Badisler Clairv. 3, 12
Bembidiini 4, 12, 16
Bembidion Latr. 4, 9, 10, 11, 12
besseri Fisch., Carabus 12, 27, 38, 52, 71*
biguttatus (F.), Notiophilus 50, 56*, 58*
bipustulatus (F.), Panagaeus 50, 59*
Blethisa Bon. 50, 57*
Brachininae 7, 9, 14 
Brachinus Web. 9, 12 
brevimandibulares, Carabi 24 
Broscini 5, 12, 16 
caerulescens (L.), Loricera 50, 57*

Calathus Bon. 10
Callisphaena Motsch., callisthenes sg. 22 
Callisthenes Fisch. 4, 12, 19, 22 
Callistocarabus Reitt., Carabus sg. 24, 29 
Calosoma Web. 3, 4, 10, 11, 12, 14, 19 
Campalita Motsch., Calosma sg. 20 
cancellatus Illig., Carabus 10, 26, 30, 34, 51, 

52, 6 6 *, 70*. 74*
Carabinae 8 , 9, 14, 15 
Carabini 5, 6 , 7, 15, 18, 19 
caraboides (L.), Cychrus 50, 56*
Carabus s. Str., Carabus sg. 26, 33 
Carabus L. 3, 4, 6 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

19, 23
carpathus Born, arcensis ssp. 35, 36 
Chaetocarabus Thoms. 28, 39 

„Charmosta Motsch., Calosoma sg. 20 
Chlaenini 17
Chlaenius Bon. 9, 10, 12
chlorocephala (Hoflm.), Lebia 50, 58*, 60*
Chrysocarabus Thoms., Carabus sg. 28, 40
Cicindela L. 12
Cicindelidae 3, 4, 8

Cicindelinae 9
clatratus L., Carabus 9, 24, 26, 34, 51, 52, 

6 6 *, 69*
Clivina Clairv. 10, 12 
Clivinini 5, 6 , 7, 15 
Colliurini 3, 5, 18 
Coli iuris Deg. 10
convexus F., Carabus 24, 28, 51, 52, 64*, 6 8 * 
coriaceus L., Carabus 4, 28, 42, 51, 52, 61*, 

64*, 72* 
crepitans L., Brachinus 49, 56*



Cychrini 3, 12, 15 
Cychrus F. 4, 5 
Cymindis Latr. 11, 12 
Deltomerini 16 
Deltomerus Motsch. 4, 5 
Demetrias Bon. 7, 10 
dentata (Rossi), Drypla 50, 60* 
depressus (Payk.), Licinus 50, 59*
Diachromus Erichs. 3 
Ditomina 12 
Dromius Bon. 11, 12 
Drypla Latr. 4, 6, 10 
Dryptini 18
Dyschirius Bon. 5, 9, 10, 12 
Elaphrini 5, 12, 16 
Elaphrus F. 4, 9
escheri Pall., auronitens F. ssp. 41, 52, 73* 
Eucarabus Geh., Carabus sg. 26, 35 
excellens F., scheidleri ssp. 27, 37, 52, 71* 
fabricii Duft., Carabus 28, 40, 52, 67*. 72* 
fenestratus (F.), Dromius 11 
fossor (L.), Clivina 50, 57* 
frivaldszkyi Kr., scheidleri excellens F. n. 37 
fuscipes (Goeze), Calathus 11, 50, 59* 
gamma L., Aulographa 11 
germanica (L.), Blaltella 11 
germanus (L.), Diachromus 11 
glabralus Payk., Carabus 25, 31, 52, 68* 
graniger Pall., cancellatus Illig. ssp. 34 
granulatus L., Carabus 24, 26, 34, 35, 51, 64*, 

65*, 66*, 70*
Harpalina 7 
Harpalinae 8, 9 
Harpalini 5, 7, 11, 17 
Harpalus Latr. 4, 7, 9, 11, 12 
Helluodini 12
Hemicarabus Geh., Carabus sg. 25, 29 
hortensis L., Carabus 25, 31, 52, 68* 
hungaricus F., Carabus 25, 31, 52, 68* 
Hygrocarabus Thoms., Carabus sg. 28, 40 
infima Duft., Amara 10 
inquisitor (L.), Calosoma 10, 20, 51, 61*, 62* 
intricatus L., Carabus 28, 39, 52, 72* 
investigator (Illig.), Calosoma 20, 22, 51, 62* 
irregularis F., Carabus 28, 39, 52, 67*, 72* 
kollari Pall, Carabus 27, 38, 51, 71*
Lebia Latr. 10, 11, 12 
Lebiini 3, 7, 18
leucophthalmus (L.), Sphodrus 11

Licinini 4, 17 
Licinus Latr. 10
linnaei Duft, Carabus 25, 32, 51, 52, 65*, 69*
Lionychus Wissm. 12
longimandibulares, Carabi 24
Loricer a Latr. 5
Loricer ini 12, 15
marginalis F ., Carabus 24, 29, 51, 52, 62*, 
64*, 68*
Masoreini 18
Megodontus Sol, Carabus sg. 28, 41 
menetriesi H um m , Carabus 26, 35, 51, 52, 

66*, 70*
Mesocarabus Thom s, Carabus sg. 25, 30 
Microlestes Schm. 10, 12 
Molopina 12
monacha L ,  Ly mantr ia 10
monilis F., Carabus 27, 36, 52, 70*
morio (Duft.), Pterostichus 32
Mormolyce F. 12
nana (Gyll.), Tachyta 11, 50, 58*
Nebria Latr. 9, 12 
Nebriini 4, 5, 6, 7, 12, 15 
nemoralis O. F. M üll, Carabus 25, 33, 49, 

52, 53*, 64*, 69* 
niger Schall, Pterostichus 49, 54*, 55* 
nitens L ,  Carabus 25, 29, 51, 52, 64*, 68* 
Notiophilini 12, 15 
Notiophilus Dum. 4, 10 
oblongopunctatus (F.), Pterostichus 11 
obsoletus Strm , Carabus 27, 36, 52, 70* 
Odacanthini 12 
Olisthopus Dej. 12 
Omophron Latr. 5, 12 
Omophroninae 5, 9, 14 
Omophronini 3 
Oodini 18 
Ophonus Steph. 10
Oreocarabus G eh, Carabus sg. 24, 25, 31
Orinocarabus K r,  Carabus sg. 23, 24, 25, 32
ottonis Csiki, violaceus L. n. 41
Pachystus M otsch, Carabus sg. 5, 25, 30
Panagaeini 16
Panagaeus Latr. 4, 12
Patrobini 12, 16
Paussidae 8
Paussinae 9
Paussini 12
Perigonini 12, 17



pinastri L., Sphinx 10 
Platycarabus Mor., Carabus sg. 28, 39 
Pogonini 16 
Pogonus Nic. 4
polonensis Geh., fabricii Duft. n. 40 
Polystichus Agass. 4
preysleri Duft., scheidleri ssp. 27, 37, 52, 71* 
Pr is tony chus Dej. 12 
Pristosia Motsch. 12
problematicus Hbst., Carabus 25, 30, 52, 6 8 * 
Procrustes Bon., Carabus sg. 23, 28, 41 
pseudograniger Reitt., cancellatus Illig. n. 34 
pseudorugifer Sok., coriaceus L. m. 42 
Pterostichini 7, 11, 17 
Pterostichus Bon. 3, 10, 12 
ąuadristriatus (Sehr.), Trechus 50, 58*, 59* 
quer eus L., Lasiocampa 10 
reticulatum (F.), Callisthenes 22, 51, 62* 
Rhysodidae 3
rugifer Kr., coriaceus L. n. 42 
scabriusculus Ol., Carabus 12, 27, 38, 52, 71* 
Scarites F. 12 
Scaritini 7
schneideri Crotch., Dromius 11 
sexpunctatum (L.), Agonum 11 
Sphodrini 7, 12, 17 
Stomis Clairv. 12
sycophanta (L.), Calosoma 10, 20, 50, 61*, 62*, 

63*

sylvestris Panz., Carabus 25, 33, 51, 52, 65*, 
69*

Synuchus Gyll. 12
Tachyini 16
Tachys Steph. 12
Taphoxenus Motsch. 12
tatricus Kolbe, cancellatus Illig. n. 34
tatricus Mill., Deltomerus 32, 50, 51, 58*
tibiscinus Csiki, cancellatus Illig. ssp. 34
Tomocaranus Reitt., Carabus sg. 24, 28
Trachycarabus Geh., Carabus sg. 26, 38
Trachypachidae 3
transylvanicus Dej., Carabus 25, 32, 52, 69* 
Trechini 6 , 7, 12, 16 
Trechus Clariv. 8 , 10, 11, 12 
tuberculatus Dej., cancellatus Illig. ssp. 34 
ullrichii Germ., Carabus 27, 36, 52, 67*, 70* 
variolosus F., Carabus 9, 28, 40, 52, 72* 
violaceus L., Carabus 28, 41, 52, 72* 
vulgaris (L.), Pterostichus 11, 50, 59* 
wetterhali (Gyll.), Masoreus 50, 60* 
wolfii Dej., violaceus L. n. 41 
Zabrini 5, 12, 17 
Zabrus Clairv. 6 , 7, 9, 10, 11 
zawadzkii Kraatz, Carabus 27, 37, 51, 52, 

64*, 67*. 71*
Zuphini 18



6. Spis rysunków

Rys. 1. Warga dolna od spodu Carabus nemoralis O. F. Müll, (oryg.)
a -  głaszczek wargowy, b -  języczek, с -  przyjęzyczek, d -  bródka, e -  podbródek, 
f  -  gardło

Fig. 1. Labium, ventral view (orig.), Carabus nemoralis O. F. Müll.
a -  labial palp, b -  ligula, с -  paraglossa, d -  mentum, e -  submentum, f  -  gula 

Rys. 2. Spód ciała, Pterostichus niger Schall (oryg.)
a -  głaszczek wargowy, b -  żuwaczka, с -  języczek, d -  bródka, e -  gardło, f  -  notum, 
g -  pleuron, h -  sternum, i -  biodro przednie, j -  wyrostek przedpiersia, к -  szew 
mezopleuralny, 1 -  epipleura pokrywy, ł -  biodro środkowe, m -  zapiersie, n -  bruzda 
środkowa zapiersia, o -  poprzeczny szew zapiersia, p -  biodro tylne, q -  krętarz tyl-
nego biodra, r -  głaszczek szczękowy, s -  czułek, t -  oko, u -  szew notopleuralny, 
V -  szew epistemalny, w -  przednia część pleuronu śródpiersia, x -  śródpiersie, у -  tylna 
część pleuronu śródpiersia, z -  przednia część pleuronu zapiersia, ż -  tylna część pleu-
ronu zapiersia, ź -  segmenty odwłoka 

Fig. 2. Pterostichus niger Schall, ventral view (orig.)
a -  labial palp, b -  mandible, с -  ligula, d -  mentum, e -  gula, f  -  notum, g -  pleuron, 
h -  sternum, i -  front coxa, j -  prosternai process, к -  mesopleural suture, 1 -  elytra! 
epipleuron, ł -  middle coxa, m -  metastemum, n -  middle sulcus of metastemum, 
о -  transversal suture of metastemum, p -  hind coxa, q -  hind trochanter, r -  maxillary 
palp, s -  antenna, t -  eye, u -  notopleural suture, v -  epistemal suture, w -  mepistemum, 
x -  mesostemum, у -  mesepimeron, z -  metepistemum, z -  metepimeron, ź -  abdominal 
segments

Rys. 3. Schemat użytkowania skrzydła (wg J e a n n e l a  1941)
o -  oblongum, cr -  komórki radialne, p -  linia zagięcia skrzydła w spoczynku, A -  żyłki 
analne, С -  żyłki koslalne, Cu -  żyłki kubitaJne, M -  żyłki medialne, R -  żyłka radialna 

Fig. 3. Venation of hind wing (according to J e a n n e l  1941)
о -  oblongum, cr -  radial cells, p -  wing folding suture, A -  anal veins, С -  costa, 
Cu -  cubitus, M -  media, R -  radius 

Rys. 4. Larwa, Carabus nemoralis O. F. Müll, (wg S z a r o w e j ;  K r y z a n o v s k i j  1983) 
Fig. 4. Larva, Carabus nemoralis O. F. M üll, dorsal view (by S z a r o w a ;  Krzyzanovskij 1983) 
Rys. 5. Poczwarka, Carabus L. (wg Sturana; K r y z a n o v s k i j  1983)
Fig. 5. Pupa, Carabus L ,  lateral view (by Sturan; K r y z a n o v s k i j  1983)
Rys. 6-7. Wierzchołek pokryw i odwłoka, Brachinus crepitans L. (oryg.)

6 -  samiec, 7 -  samica 
Fig. 6-7. Apex of elytra and abdomen, Brachinus crepitans (L.), dorsal view (orig.)

6 -  male, 7 -  female



Rys. 8. Prawa pokrywa, Notiophilus biguttatus (F.) (oryg.)
Fig. 8. Right elytron, Notiophilus biguttatus (F.) (orig.)
Rys. 9-10. Śródpiersie i zapiersie (wg K r y z a n o v s k i j  1983)

9 -  Carabus L., 10 -  Cychrus caraboides (L.)
Fig. 9-10. Meso- and metastemum (according to K r y ż a n o w s k i j  1983)
Rys. 11. Czułek, Loricera caerulescens (L.) (oryg.)
Fig. 11. Antenna, Loricera caerulescens (L.) (orig.)
Rys. 12-13. Śródpiersie i zapiersie (wg Kryzanovskiego 1983)
Fig. 12-13. Meso- and metastemum (according to Kryzanovskij 1983)

12 -  Pterostichus Bon., 13 -  Blethisa Bon.
Rys. 14. Przedplecze i przednia część pokryw, Clivina fossor (L.) (oryg.)
Fig. 14. Pronotum and the anterior part of elytra, Clivina fossor (L.) (orig.)
Rys. 15. Przednia goleń, Clivina fossor (L.) (oryg.)
Fig. 15. Front tibia, Clivina fossor (L.) (orig.)
Rys. 16. Wierzchołek pokryw, Lebia chlorocephala (Hoffm.) (oryg.)
Fig. 16. Elytral apex, Lebia chlorocephala (Hoflm.) (orig.)
Rys. 17. Wierzchołek pokryw, Trechus quadristratus (Sehr.) (oryg.)
Fig. 17. Elytral apex, Trechus quadristratus (Sehr.) (orig.)
Rys. 18. Przednia goleń, Notiophilus biguttatus (F.) (oryg.)
Fig. 18. Front tibia, Notiophilus biguttatus (F.) (orig.)
Rys. 19-20. Przednia goleń (oryg.)
Fig. 19-20. Front tibia (orig.)

19 -  Tachyta папа (Gyll.), 20 -  Bembidion lampros (Hbst.)
Rys. 21-22. Głowa (oryg.)
Fig. 21-22. Head, dorsal view (orig.)

21 -  Deltomerus tatricus (Mill.), 22 -  Patrobus atrorufus (Stroem) 
Rys. 23-24. Lewy głaszezek szczękowy (oryg.)
Fig. 23-24. Left maxillary palp (orig.)

23 -  Bembidion lampros (Hbst.), 24 -  Trechus quadristriatus (Sehr.) 
Rys. 25. Lewy głaszezek szczękowy, Panagaeus bipustulatus (F.) (oryg.)
Fig. 25. Left maxillary palp, Panagaeus bipustulatus (F.) (orig.)
Rys. 26. Żuwaczki i warga górna, Licinus depressus (Payk.) (oryg.)
Fig. 26. Mandibles and labrum, dorsal view, Licinus depressus (Payk.) (orig.) 
Rys. 27-28. Wierzchołek epipleurów pokryw (oryg.)
Fig. 27-28. Apex of elytral epipleura (orig.)

27 -  Pterostichus vulgaris (L.), 28 -  Calathus fuscipes (Goeze)
Rys. 29-30. Aparat kopulacyjny (oryg.)
Fig. 29-30. Aedeagus (orig.)

29 -  Calathus fuscipes (Goeze), 30 -  Agonum assimile (Payk.)
Rys. 31. Przednia goleń, Massoreus wetterhali (Gyll.) (oryg.)
Fig. 31. Front tibia, Massoreus wetterhali (Gyll.) (orig.)
Rys. 32-33. Tylna goleń (oryg.)
Fig. 32-33. Hind tibia (orig.)

32 -  Massoreus wetterhali (Gyll.), 33 -  Lebia chlorocephala (HofTm.) 
Rys. 34-35. Głowa i przedplecze (oryg.)
Fig. 34-35. Head and pronotum, dorsal view (orig.)

34 -  Lebia chlorocephala (Hoffm.), 35 -  Drypta dentata (Rossi)
Rys. 36. Lewa żuwaczka, Calosoma sycophanta (L.) (oryg.)
Fig. 36. Left mandible, Calosoma sycophanta (L.) (orig.)



Rys. 37-38. Pierwsze dwa człony czułka (oryg.)
Fig. 37-38. Two basal antennomers (orig.)

37 -  Calosoma sycophanta (L.), 38 -  Carabus coriaceus L.
Rys. 39-40. Lewy głaszczek szczękowy (oryg.)
Fig. 39-40. Left maxillary palp (orig.)

39 -  Calosoma sycophanta (L.), 40 -  C. auropunctatum (Hbst.)
Rys. 41-42. Przedplecze (oryg.)
Fig. 41-42. Pronotum (orig.)

41 -  Calosoma sycophanta (L.), 42 -  C. inquisitor (L.)
Rys. 43-44. Prawy brzeg przedplecza (oryg.)
Fig. 43-44. Right edge of pronotum (orig.)

43 -  Calosoma auropunctatum (Hbst.), 44 -  C. investigator Illig.
Rys. 45-49. Prącie (oryg.)
Fig. 45-49. Penis (orig.)

45 -  Calosoma sycophanta (L.), 46 -  C. inquisitor (L.), 47 -  C. auropunctatum 
(Hbst.), 48 -  C. investigator Illig, 49 -  Callisthenes reticulatum (F.)

Rys. 50. Calosoma sycophanta (L.), samiec (oryg.)
Fig. 50. Calosoma sycophanta (L.), male (orig.)
Rys. 51-52. Lewa żuwaczka (oryg.)
Fig. 51-52. Left mandible (orig.)

51 -  Carabus zawadzkii Kraatz, 52 -  C. coriaceus L.
Rys. 53-56. Lewy głaszczek szczękowy (oryg.)
Fig. 53-56. Left maxillary palpus (orig.)

53 -  Carabus marginalis F ,  samiec (male), 54 -  C. marginalis F ,  samica (female), 
55 -  C. granulatus L ,  samiec (male), 56 -  C. granulatus L ,  samica (female) 

Rys. 57-58. Bródka i podbródek (oryg.)
Fig. 57-58. Mentum and submentum (orig.)

57 -  Carabus convexus F ,  58 -  С. marginalis F.
Rys. 59-60. Przednia goleń (oryg.)
Fig. 59-60. Front tibia (orig.)

59 -  Carabus nitens L ,  60 -  C. nemoralis O. F. Müll.
Rys. 61-62. Tylne udo (oryg.)
Fig. 61-62. Hind femur (orig.)

61 -  Carabus linnaei D uft, 62 -  C. sylvestris Panz.
Rys. 63-64. Przedplecze (oryg.)
Fig. 63-64. Pronotum (orig.)

63 -  Carabus sylvestris Panz, 64 -  C. linnaei Duft.
Rys. 65-66. Wierzchołek pokryw od spodu (oryg.)
Fig. 65-66. Elytral apex, ventral view (orig.)

65 — Carabus auronitens F ,  66 -  C. granulatus L.
Rys. 67-68. Przednia część pleuronu zapiersia (oryg.)
Fig. 67-68. Metepisternum (orig.)

67 -  Carabus granulatus L ,  68 -  C. cancellatus Illig.
Rys. 69-72. Wierzch pokryw (oryg.)
Fig. 69-72. Elytra, dorsal view (orig.)

69 -  Carabus auratus L ,  70 -  C. clatratus L ,  71 -  C. granulatus L ,  72 -  C. mene- 
tresi Humm.

Rys. 73. Mikrorzeźba pokryw, Carabus arcensis Hbst. (oryg.)
Fig. 73. Microsculpture of elytra, Carabus arcensis Hbst. (orig)



Rys. 74-75. Okolica barkowa pokryw (oryg.)
Fig. 74-75. Humeral part of elytra (orig.)

74 -  Carabus ullrichii Germ., 75 -  С. zawadzka Kraatz.
Rys. 76-77. Głowa (oryg.)
Fig. 76-77. Head, dorsal view (orig.)

76 — Carabus irregularis F., 77 -  C. fabricii Duft.
Rys. 78-84. Prącie (oryg.)
Fig. 78-84. Penis (orig.)

78 -  Carabus convexus F., 79 -  C. marginalis F., 80 -  C. nitens L., 81 -  C. pro- 
blematicus Hbst., 82 -  C. hungaricus F., 83 -  C. hortensis L., 84 -  C. glabratus 
Payk.

Rys. 85-90. Prącie (oryg.)
Fig. 84-90. Penis (orig.)

85 -  C. linnaei Duft., 86 -  C. transylvanicus Dej., 87 -  C. sylvestris Panz.,
88 -  C. nemoralis O. F. Müll., 89 -  C. auratus L., 90 -  C. clatratus L.

Rys. 91-97. Prącie (oryg.)
Fig. 91-97. Penis (orig.)

91 -  C. cancellatus Illig., 92 -  C. granulatus L., 93 -  C. menetresi Humm.,
94 -  C. arcensis Hbst., 95 -  C. obsoletus Sturm, 96 -  C. ullrichii Germ.,
97 -  C. monilis F.

Rys. 98-103. Prącie (oryg.)
Fig. 98-103. Penis (orig)

98 -  C. scheidleri excellens F., 99 -  C. scheidleri preysleri D u f t , 100 -  C. za- 
wadzkii Kraatz, 101 -  C. kollari Pall., 102 -  C. besseri Fisch., 103 -  C. scabriu- 
sculus Ol.

Rys. 104-110. Prącie (oryg.)
Fig. 104-110. Penis (orig.)

104 -  C. intricatus L., 105 -  C. irregularis F., 106 -  C. fabricii Duft.,
107 -  C. variolosus F., 108 -  C. coriaceus L., 109 -  C. violaceus L.,
110 -  C. auronitens F.

Rys. 111-112. Wierzchołek prącia (oryg.)
Fig. 111-112. Penis, apical part (orig.)

111 -  Carabus auronitens auronitens F., 112 -  C. a. escheri Pall.
Rys. 113-114. Obrys pokryw (oryg.)
Fig. 113-114. Outline of elytra (orig.)

113 -  Carabus auronitens auronitens F., 114 -  C. a. escheri Pall.
Rys. 115. Carabus cancellatus Illig., samica (oryg.)
Fig. 115. Carabus cancellatus Illig., female (orig.)
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