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EKOLOGICZNA UPRAWA ZIEMNIAKÓW JAKO REZERWUAR 
CHRZ SZCZY Z RODZINY BIEGACZOWATYCH (COL., CARABIDAE) 

 
Ochrona gatunków po ytecznych, m.in. chrz szczy biegaczowatych oraz praktyczne 

wykorzystanie ich dzia alno ci jest jednym z podstawowych za o e  integrowanych 

programów ochrony upraw,  zgodnych z zasadami zrównowa onego rozwoju. 

W efekcie obserwacji przeprowadzonych w ekologicznej uprawie ziemniaków w O ennej 

od owiono cznie 1202 osobniki Carabidae, które oznaczono do 13 rodzajów i 20 

gatunków. W ród zebranych gatunków dominowa y Harpalus rufipes (467 osobników) 

i Poecilus cupreus (367 osobników). Stwierdzono równie  obecno  gatunków rzadkich 

(Pterostichus ovoideus) oraz chronionych (Carabus granulatus). 

 

S owa kluczowe: biegaczowate, Carabidae,  ziemniaki, ekologiczna uprawa  

 
 

I. WST P 
Biegaczowate (Carabidae) to rodzina chrz szczy (Coleoptera), których wiatowa 

entomofauna liczy od 30 do 50 ty . gatunków [1]. Z Europy znanych jest ok. 3 ty . 

gatunków, za z Polski wykazano do tej pory 518 taksonów [1]. 

Biegacze wchodz c w sk ad entomofauny epigeicznej stanowi  istotny element 

tworz cy faun  agrocenozy. W istotnym stopniu urozmaicaj  i wzbogacaj  entomofaun  

równie  innych typów agroekosystemów. Wi kszo  biegaczy ze wzgl du na prowadzony 

przez nie drapie ny tryb ycia zalicza si  do naturalnych wrogów agrofagów. Fakt ten  

sprawia, e mog  by  wykorzystywane jako bioindykatory stanu rodowiska [3].  

Z ekologicznego i gospodarczego punktu widzenia, do najbardziej po ytecznych 

Carabidae nale  chronione prawem gatunki z rodzajów biegacz (Carabus) i t cznik 

(Calosoma) [9]. Chrz szcze biegaczowate, wraz z innymi bezkr gowcami glebowymi 

odgrywaj  g ówn  rol  w procesach rozk adu resztek organicznych. Przyczyniaj  si  tym 

samym do udost pnienia ro linom sk adników pokarmowych oraz bior  udzia  

w powstawaniu humusu glebowego i podtrzymaniu struktury gruze kowej gleby. Ponadto 

ograniczaj  rozwój patogenów oraz stymuluj  proces wi zania azotu atmosferycznego [2].  
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II. MATERIA  I METODY 
Obserwacje przeprowadzane zosta y w roku 2010, na terenie miejscowo ci O enna 

le cej w Beskidzie Niskim. Obiekt bada  stanowi o pole uprawne o powierzchni 18 arów, 

wchodz ce w sk ad gospodarstwa ekologicznego Andrzeja Szewkienicza. Stanowisko, na 

którym prowadzono obserwacje, po o one by o w otulinie Magurskiego Parku 

Narodowego, na wysoko ci ok. 520 m n.p.m, na stoku o po udniowej wystawie. Najbli sze 

otoczenie stanowi y tereny u ytkowane rolniczo (pola uprawne i ki) oraz zadrzewienia 

i zakrzewienia ródpolne (fot. 1). 

 

 
Fot. 1. Ekologiczna uprawa ziemniaków w O ennej [fot. A. Szewkienicz] 

Fig. 1. Organic potato culture in O enna [fot. A. Szewkienicz] 

 

Biegaczowate od awiano stosuj c metod  pu apek glebowych Barbera wype nionych 

(w 1/3 obj to ci) 25% roztworem glikolu etylowego w celu konserwacji od owionych 

owadów. Na stanowisku zakopano 2 pu apki, które opró niano systematycznie co 2 tygodnie. 

Ogó em, przez ca y okres prowadzenia obserwacji pozyskano 10 prób. Zebrane chrz szcze, 

po wyj ciu z pu apek, przenoszono do laboratorium, gdzie by y liczone i oznaczane do 

gatunku z wykorzystaniem kluczy Paw owskiego [7], Wata y [10] i Hurki [6]. 

Charakterystyk  ekologiczn  przedstawiono na podstawie opracowa  Hurki [6], Bukejsa [3] 

i Burakowskiego [4,5]. Uk ad systematyczny oraz aci skie nazwy gatunków opisanych 

w tek cie niniejszej publikacji podano zgodnie z opracowaniem Stachowiaka [8].  

 

 

III. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 
W efekcie przeprowadzonych obserwacji od owiono cznie 1202 osobniki Carabidae, 

które oznaczono do 13 rodzajów i 20 gatunków. Gatunkami, które osi gn y najwi ksz  

liczebno  bezwzgl dn  okaza y si  Harpalus rufipes (467 sztuk) oraz Poecilus cupreus 

(367 sztuk). Poecilus cupreus by  gatunkiem, który kszta towa  przebieg wykresu dynamiki 

wiosn , natomiast Harpalus rufipes najliczniej wyst powa  w badanej agrocenozie 

w miesi cach letnich. Najmniejsz  liczebno  Carabidae odnotowano w maju, natomiast 

maksimum ich wyst powania mia o miejsce w sierpniu.  

Zebrane wyniki przedstawiono w tabeli 1. Dodatkowo, wykazane gatunki podzielone 

zosta y pod wzgl dem preferowanego rodowiska ycia (rys. 1) oraz na grupy troficzne (rys. 2). 
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Tabela 1- Table 1 

Liczebno  od owionych osobników / Number of captured specimens 

Data obserwacji/ Date of observation 

Lp. 

No 

Gatunek 

Species 

1
5

. 0
5

 

2
9

. 0
5

 

1
2

. 0
6

 

2
6

. 0
6

 

1
0

. 0
7

 

2
4

. 0
7

 

0
7

. 0
8

 

2
1

. 0
8

 

0
4

. 0
9

 

1
8

. 0
9

 

S
u

m
a/ / T

o
ta

l 

1 Loricera pilicornis G. Horn       1    1 

2 Nebria brevicollis (F.)  7 8  3 2 2 8 3 6 39 

3 Carabus granulatus L.  1 1  1 5 11    19 

4 Clivina fossor (L.) 2 2 2 1       7 

5 Metallina lampros (Herbst)    1       1 

6 Metallina properans (Steph.)    1       1 

7 Anisodactylus signatus (Panz.) 3          3 

8 Harpalus rufipes (De Geer) 2  2 4 21 63 76 190 49 60 467 

9 Harpalus sp.   4  1  1    6 

10 Poecilus cupreus (L.) 53 49 77 39 60 84 2 4 1 8 367 

11 Poecilus versicolor (Sturm) 1  1 13 12 26    2 55 

12 Pterostichus melanarius (Ill.)    5 30 47 27 51 7 7 174 

13 Pterostichus anthracinus(Ill.)    2 2 2     6 

14 Pterostichus vernalis (Panz.)     1      1 

15 Pterostichus ovoideus (Sturm)    1       1 

16 Pterostichus sp.    2       2 

17 Calathus fuscipes (Goeze)    1    3 1 3 8 

18 Calathus erratus (C.R.Sahlb.)        2   2 

19 Calathus melanocephalus L.          1 1 

20 Synuchus vivalis (Ill.)         1  1 

21 Agonum muelleri (Herbst) 3 9 1 4  1     18 

22 Agonum sexpunctatum (L.)   2        2 

23 Amara sp.   2 4 9  2   3 20 

Suma / Total 64 68 100 67 140 230 122 258 62 90 1202

 

Dominuj c  grup  troficzn  w ród zabranych biegaczowatych okaza y si  zoofagi ma e, 

których udzia  wyniós  78%. Trzy gatunki (13%) zaliczono do hemizoofagów, natomiast 

udzia  zoofagów du ych by  najni szy i osi gn  warto  9% ( rys. 1). 

W ród wszystkich od owionych chrz szczy przewa a y (65%) gatunki eurytopowe 

czyli wyst puj ce zarówno na terenach otwartych jak i w lasach. Znaczny by  te  udzia  

gatunków charakterystycznych dla terenów otwartych (30%), a najmniejsz  grup  (5%) 

okaza y si  gatunki typowo le ne (rys. 2). 

  Podsumowuj c nale y stwierdzi , i  w wyniku jednorocznych obserwacji 

w ekologicznej uprawie ziemniaków uda o si  zaobserwowa  ponad 20 gatunków 

Carabidae (uwzgl dniaj c osobniki oznaczone jedynie do rodzaju). Warto  ta stanowi 

oko o 4% krajowej entomofauny tej rodziny.  
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  Obok gatunków powszechnie spotykanych w naszym kraju w badanej uprawie 

stwierdzono obecno  rzadko spotykanego Pterostichus ovoideus, za  gatunki chronione 

reprezentowa  Carabus granulatus.  

Zarówno sk ad gatunkowy jak i liczebno  zebranych Carabidae wiadcz  

o korzystnych warunkach siedliskowych panuj cych w uprawie ziemniaków prowadzonej 

metodami ekologicznymi. Taki sposób gospodarowania mo e si  przyczyni  do poprawy 

kondycji tych po ytecznych organizmów.  

 

78%

9%

13%

Zoofagi ma e/ Small zoophages

Zoofagi du e/ Large zoophages

Hemizoofagi/ Hemizoophages

 
 

Rys. 1. Udzia  od owionych biegaczowatych w trzech grupach troficznych 

Fig. 1. Frequency of captured ground beetles in three ecological groups 
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Rys. 2. rodowisko ycia zebranych chrz szczy biegaczowatych 

Fig. 2. Representation of types of habitat by the captured ground beetles 
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Fot. 2 / Fig. 2.  Carabus granulatus [fot. T. Olbrycht] 
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ECOLOGICAL POTATO CULTURE AS A REFUGE OF GROUND BEETLES 
(COL., CARABIDAE) 

 
Summary 

 

As a result of observations in the researched cultivation 1202 ground beetles from 20 

species were found. Within the catch the most numerous were Poecilus cupreus (367 

individuals) and Harpalus rufipes (467 individuals). Besides, some rare and protected 

species were observed, including Pterostichus ovoideus and Carabus granulatus. 

 
Key words: ground beetles, Carabidae, potatoes, organic culture  

 


