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Materiały do znajomości fauny biegaczowatych (Carabidae) 
Borów Tucholskich

Contribution to the knowledge of the Carabidae fauna of the Bory 
Tucholskie 

Wojciech B. Jędryczkowski1, Janusz kupryJanowicz2

1 ul. Sucharskiego 3/93, 01-390 Warszawa, Poland; e-mail: wjedrycz@gmail.com
2 Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Prof. Andrzeja Myrchy,

ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok, Poland; e-mail: kuprzool@uwb.edu.pl

Abstrakt. Podczas badań w 10 biotopach Parku Narodowego „Bory Tucholskie” zebrano 
ponad 2 300 okazów Carabidae, które reprezentowane są przez 40 gatunków. Pterostichus 
melanarius, P. oblongopunctatus, Carabus arcensis i C. violaceus występowały jako do-
minanty i subdominanty.

Słowa kluczowe: biegaczowate, Carabidae, Park Narodowy „Bory Tucholskie”.

Abstract. During the study in 10 biotops in the National Park „Bory Tucholskie” over 
2 300 specimens of Carabidae have been collected. They are represented by 40 species 
with Pterostichus melanarius, P. oblongopunctatus, Carabus arcensis and C. violaceus as 
dominants and subdominants.

Key words: ground beetles, Carabidae, National Park “Bory Tucholskie”.

WSTĘP
 
Głównym celem badań prowadzonych na terenie wybranych powierzchni Parku Naro-

dowego „Bory Tucholskie” była ocena różnorodności gatunkowej drapieżnych bezkręgow-
ców należących do fauny epigeicznej. Najliczniejszą grupą w tej warstwie przestrzennej 
były pająki Araneae i im też poświęcono najwięcej uwagi (Kupryjanowicz 2010). Stanowią-
ce przedmiot tego opracowania drapieżne chrząszcze z rodziny Carabidae dają możliwość 
sprawdzenia czy wnioski wysuwane na podstawie badań pająków mają swoje odbicie rów-
nież w innych grupach bezkręgowców.

Bory Tucholskie doczekały się licznej literatury poświęconej biegaczowatym, w których 
prezentowano różne aspekty powiązań środowiskowych. Syntetyczne wyniki tego typu ba-
dań znaleźć można w publikacjach StachowiaKa i KubiSza (2002), StachowiaKa (1998, 
2001, 2006) i SzySzKi (1984).

Zastosowana do odłowu pająków metoda pułapek Barbera jest również efektywną 
i uznaną za klasyczną, metodą badań nad biegaczowatymi (Carabidae). Odłowy prowadzo-
no od maja do września 2010 roku. 
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TEREN BADAŃ
 
Inwentaryzację fauny bezkręgowców prowadzono na 12 powierzchniach badaw-

czych położonych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (PNBT). Dokład-
na charakterystyka badanych powierzchni zawarta jest w pracy Kupryjanowicza (2010), 
gdzie znajduje się dokładny opis metodyki zbierania materiału za pomocą pułapek Bar-
bera. W niniejszej publikacji podano tylko skrótową wersję wspomnianej charakterystyki.  

Powierzchnię nr 1 założono w zespole grądu subatlantyckiego (Stellario holosteae-
Carpinetum betuli) ciągnącym się wąskim pasem nad jeziorem Charzykowskim. 
53,7862 N/17,5225 E.

Powierzchnia nr 2 znajdowała się na wydmie śródlądowej pokrytej zespołem szczotlichy 
siwej (Spergulo-Corynephoretum) i suchym wrzosowiskiem knotnikowym (Pohlio-Cal-
lunetum), położonej między borem sosnowym świeżym. 53,7862 N/17,5225 E.

Powierzchnię nr 3 założono w subatlantyckim borze sosnowym świeżym (Leucobrio-Pine-
tum) nad jeziorem Kacze Oko. 53,8157 N/17,5347 E.

Powierzchnię nr 4 założono na ple torfowcowym jeziora Kacze Oko w miejscu, gdzie 
wkracza bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum). 53,8157 N/17,5347 E.

Powierzchnię nr 5 założono na samym ple torfowcowym jeziora Kacze Oko. 
53,8157 N/17,5347 E.

Powierzchnię nr 6 założono w subatlantyckim borze sosnowym świeżym (Leucobrio-Pi-
netum). 53,7862 N/17,5225 E.

Powierzchnię nr 7 założono na ple torfowcowym z wkraczającym borem bagiennym (Vac-
cinio uliginosi-Pinetum) na „Pętli Lipnickiego”.

Powierzchnię nr 8 założono na ple torfowcowym z wkraczającym borem bagiennym (Vac-
cinio uliginosi-Pinetum) na jeziorze Błotko. 53,8309 N/17,5524 E.

Powierzchnia nr 9 znajdowała się na suchym wrzosowisku (Callunetum) z zespołem szczot-
lichy siwej (Spergulo-Corynephoretum) i rozciągającym się wąskim lecz długim pasem 
między borem sosnowym świeżym i borem chrobotkowym. 53,7862 N/17,5225 E.

Powierzchnię nr 10 założono w subatlantyckim borze sosnowym świeżym (Leucobrio-Pi-
netum) w odległości ok. 100 m od powierzchni nr 9. 53,7862 N/17,5225 E.

Powierzchnia nr 11 znajdowała się na wilgotnej łące, tzw. Łąkach Józefowskich (Arrhenat-
herion) nad jeziorem Ostrowite. 53,8086 N/17,6000 E.

Powierzchnia nr 12 znajdowała się w świerczynie, w odległości ok. 400 m od powierzchni 
nr 11. 53,8086 N/17,6000 E.

WYNIKI
 
W trakcie prowadzonych badań terenowych zebrano ponad 2 300 osobników Carabidae 

reprezentujących 40 gatunków. W tabeli 1 umieszczono zbiorcze wyniki związane z występo-
waniem poszczególnych gatunków na badanych powierzchniach i w zdefiniowanych środo-
wiskach. Najliczniejszymi gatunkami były Pterostichus melanarius i P. oblongopunctatus. 
Oba gatunki występowały na większości badanych powierzchni. Nieco mniej liczne były 
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dwa gatunki z rodzaju Carabus – C. arcensis i C. violaceus. Oba gatunki również zaznacza-
ły swoją obecność w większości z badanych środowisk.

Na podstawie danych zamieszczonych w cytowanej tabeli trudno jest scharakteryzować 
poszczególne siedliska w oparciu o występujące tam gatunki Carabidae. W większości bo-
wiem wszystkie odławiane liczniej gatunki nie wykazywały większego przywiązania do 
specyficznego środowiska. Wydaje się, że najbogatsze gatunkowo środowiska mają cha-
rakter zarówno wilgotnych zgrupowań leśnych, z których pochodzą dominujące gatunki, 
jak i silnie zarośniętych torfowisk. Jedynymi gatunkami o wyraźnych preferencjach śro-
dowiskowych były Cicindela hybrida i C. sylvatica. Oba gatunki występowały na silnie 
przesuszonych i naświetlonych powierzchniach.

Chrząszcze należące do rodziny biegaczowatych, ze względu na sposób zdobywania po-
karmu,  należą do zwierząt penetrujących stosunkowo rozległe przestrzenie, stąd też zapew-
ne biorą się trudności w próbach określenia ich szczególnych preferencji środowiskowych.

Krótki okres prowadzonych badań nie pozwala na pełną ocenę bogactwa gatunkowego 
tej rodziny chrząszczy, tym niemniej warto zaznaczyć, że porównywalną liczbę gatunków 
(49) wykazali autorzy tego opracowania z torfowisk Biebrzańskiego Parku Narodowego 
(Jędryczkowski, Kupryjanowicz 2005). Mniejszą nieco liczbę gatunków biegaczowatych 
(32) występujących na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wykazali GutowSKi, 
KubiSz i buchholz (2005) w swoim opracowaniu dotyczącym wszystkich rodzin Coleopte-
ra związanych z siedliskami borowymi.

Gatunek
Species

Liczebność
Count

Powierzchnie
Locality

Środowiska
Biotope

Agonum fuliginosum (panzer, 1809) 1 1, 3 torfowisko

Agonum gracile Sturm J., 1824 7 1, 4, 10, 11 grąd, bór sosnowy, 
łąka, torfowisko

Amara aenea (de Geer, 1774) 21 1, 2, 4, 9, 10, 
11

grąd, łąka, 
torfowisko, 
wrzosowisko, las 
mieszany

Amara brunea (Gyllenhal, 1810) 3 11 łąka, las mieszany
Amara spreta deJean, 1831 1 11 łąka
Anisodactylus binotatus (FabriciuS, 1787) 2 3, 11 łąka, bór sosnowy
Bembidion obliquum Sturm, 1825 1 1 grąd
Calathus erratus (SahlberG, 1827) 95 1, 3, 10 bór sosnowy, grąd

Calathus fuscipes (Goeze, 1777) 31 1, 3, 4, 10 bór, grąd, 
torfowisko

Calathus micropterus (duftschmid, 1812) 17 1, 3, 4, 6, 10, 
12

grąd, bór 
świerkowy, 
las mieszany, 
torfowisko

Tabela 1. Skład gatunkowy Carabidae na badanych powierzchniachSkład gatunkowy Carabidae na badanych powierzchniach
Table 1. Species composition of Carabidae in studied plots.
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Carabus arcensis herbSt, 1784 179 1, 2, 3, 4, 6, 8 
10, 12

grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
torfowisko

Carabus convexus FabriciuS, 1775 61 1, 2, 3, 4, 8, 
10 12

grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
torfowisko

Carabus granulatus linnaeuS, 1758 56 1, 2, 3, 10, 11, 
12

grąd, bór 
świerkowy, łąka

Carabus hortensis linnaeuS, 1758 46 1, 3, 4, 10, 12
grąd, bór 
świerkowy, ols, 
torfowisko

Carabus nemoralis O.F. müller, 1764 10 1 grąd

Carabus violaceus linnaeuS, 1758 182 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
10, 11, 12

grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
las mieszany, ols, 
łąka, wrzosowisko, 
torfowisko

Cicindela hybrida linnaeuS, 1758 9 2, 3 bór sosnowy, 
wrzosowisko

Cicindela sylvatica linnaeuS, 1758 3 6, 11 bór sosnowy, łąka
Clivina fossor (linnaeuS, 1758) 1 1 grąd

Cychrus caraboides (linnaeuS, 1758) 5 1, 3, 10, 12 grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy

Harpalus affinis (SchranK, 1781) 1 1 grąd

Harpalus latus (linnaeuS, 1758) 13 1, 2, 3, 6, 10
grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
łąka, torfowisko

Harpalus rufipes (de Geer, 1774) 4 6, 8, 11 bór sosnowy, łąka, 
torfowisko

Leistus ferrugineus (linnaeuS, 1758) 1 11 łąka
Loricera pilicornis (FabriciuS, 1775) 21 1, 3, 5 grąd, torfowisko

Nebria brevicollis (FabriciuS, 1792) 40 1, 3, 11 grąd, bór sosnowy, 
łąka, torfowisko

Notiophilus biguttatus (FabriciuS, 1779) 1 10 bór sosnowy
Notiophilus palustris (duftschmid, 1812) 1 10 bór sosnowy
Oodes helopioides (FabriciuS, 1792) 2 1, 11 grąd, łąka

Patrobus atrorufus (Strøm, 1768) 6 1, 4, 6 grąd, bór sosnowy, 
torfowisko

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.



Notatki Entomologiczne 4(2)                                                                         27

Platynus assimilis (payKull, 1790) 23 1, 3 grąd, torfowisko

Poecilus cupreus (linnaeuS, 1758) 173 1, 2, 3, 5, 6, 9, 
10, 11

grąd, bór sosnowy, 
łąka, torfowisko

Poecilus lepidus (leSKe, 1785) 12 2, 3, 4, 6, 10

bór sosnowy, 
las mieszany, 
wrzosowisko, 
torfowisko

Pterostichus diligens (Sturm, 1824) 48 1 grąd

Pterostichus melanarius (illiGer, 1798) 513 1, 2, 3, 4, 6, 9 
10, 11, 12

grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
łąka, torfowisko

Pterostichus niger (Schaller, 1783) 257 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
10, 11, 12

grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
łąka, torfowisko

Pterostichus nigrita (payKull, 1790) 52 1, 2, 4, 5, 6, 
8, 11

grąd, las mieszany, 
łąka, torfowisko

Pterostichus oblongopunctatus
                                       (FabriciuS, 1787) 460 1, 2, 3, 4, 6, 8, 

10, 11, 12

grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
łąka, torfowisko

Pterostichus vernalis (panzer, 1796) 5 3, 10, 11 bór sosnowy, łąka, 
torfowisko

Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) 1 10 bór sosnowy

PIŚMIENNICTWO
 

GutowSKi J.M., KubiSz D., buchholz L. 2005. Chrząszcze (Coleoptera) borów sosnowych w Borach Tu-
cholskich. [W]: K. Gwoździński (red.). Bory Tucholskie III. Zasoby i ich ochrona. Uniwersytet Łódzki, 
Łódź 2005: 113–135.

Jędryczkowski W.B., Kupryjanowicz J. 2005. Biegaczowate, Carabidae (chrząszcze, Coleoptera) czterech 
Środowisk Biebrzańskiego Parku Narodowego. [Beetles (Coleoptera: Carabidae) of four biotopes of 
the Biebrza National Park]. [W:] Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego. Osowiec-Twierdza, 
325–329.

Kupryjanowicz J. 2010. Inwentaryzacja pająków (Araneae) na terenie Parku Narodowego „Bory Tuchol-
skie”. PNBT, 1–23. https://www.pnbt.com.pl/files/pl/120.pdfttps://www.pnbt.com.pl/files/pl/120.pdf

sklodowski J.J.W. 2001. The structure of carabid communities in some field-forest ecotones. Baltic Journal 
of Coleopterology, 1(1–2): 41–52.

StachowiaK M. 1998. Wstępna inwentaryzacja chrząszczy Parku Narodowego Bory Tucholskie: 371–438. 
[W:] J. banaSzaK, K. tobolSKi (red.). Park Narodowy Bory Tucholskie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Bydgoszczy: 1–486.

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.



28                                                                                  Notatki Entomologiczne 4(2)

StachowiaK M. 2006. Materiały uzupełniające do znajomości chrząszczy (Coleoptera) z podrzędów My-
xophga i Adephaga Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [W:] J. banaSzaK, K. tobolSKi (red.). Park 
Narodowy Bory Tucholskie u Progu Nowej Dekady. Bydgoszcz: 229–238.

StachowiaK M., KubiSz D. 2002. Materiały do znajomości chrząszczy (Coleoptera) Borów Tucholskich. 
[W:] J. banaSzaK, K. tobolSKi (red.). Park Narodowy „Bory Tucholskie” na tle projektowanego rezer-
watu biosfery. Wydawnictwo Homini, Charzykowy: 243–251.

SzySzKo J. 1983. State of Carabidae (Coleoptera) fauna in fresh pine forest and tentative valorisation of this 
environment. Warsaw Agricultutal University Press, Warszawa 1983, 80 pp.



Wskazówki dla autorów
„Notatki Entomologiczne” to czasopismo naukowe poświęcone owadom (Insecta). Publikujemy artykuły 

i notatki prezentujące oryginalne dane o: rozmieszczeniu geograficznym, ekologii, biologii, morfologii, fizjologii 
i ochronie owadów. Akceptujemy też: omówienia i zapowiedzi wydarzeń w entomologii polskiej i światowej, 
omówienia piśmiennictwa, prace metodyczne i przeglądowe.

Akceptujemy prace w języku polskim – z abstraktem polskim i angielskim, oraz w języku angielskim – z abs-
traktem angielskim i polskim. Dla autorów zagranicznych, tłumaczenie abstraktu na język polski może wykonać 
redakcja.

Układ pracy i sposób cytowania piśmiennictwa należy wzorować na tekstach w bieżących numerach pisma. 
Pełne teksty prac można znaleźć także na stronie internetowej czasopisma (www.pronauka.org).

Prace można przysyłać pocztą e-mail na adres Redaktora Naczelnego (andrzej.jadwiszczak@wydawnictwo-
mantis.eu). Teksty powinny być przygotowane w formacie czytelnym dla programu MS Word, tabele – w pro-
gramie MS Word lub MS Excel, zdjęcia i rysunki – jako pliki *tif, *gif lub *jpg, w rozdzielczości co najmniej 
600 DPI (półtony) lub 1000 DPI (kreska). Druk czarno-białych rycin i zdjęć jest bezpłatny, koszt druku w kolorze 
pokrywa autor.

Oryginalne prace naukowe są recenzowane przez przynajmniej  jednego specjalistę w danej dziedzinie. Pro-
ces recenzowania jest dwustronnie anonimowy. Warunki przyjęcia pracy do druku, to: jej poprawność języ-
kowa, techniczna i merytoryczna, uzyskanie pozytywnej recenzji, uwzględnienie ewentualnych uwag redakcji 
i recenzentów oraz złożenie deklaracji dotyczącej oryginalności artykułu i udziału w nim poszczególnych auto-
rów (zapora ghostwriting).

Pozostałe teksty nie są recenzowane, ale mogą być przed publikacją modyfikowane przez redakcję, w porozu-
mieniu z autorem, jeśli wymagają poprawek merytorycznych, technicznych, stylistycznych lub gramatycznych.

Instructions for Authors
“Notatki Entomologiczne” is the scientific journal devoted to insects (Insecta). We publish regular articles as 

well as brief communications presenting original data  referring to a geographical distribution, ecology, biology, 
morphology, physiology and conservations of insects. We also accept the relations and announcements of events 
in Polish and worldwide entomology, reviews of literature as well as methodical and review papers.

We accept papers written in Polish – with English abstract as well as in English – with English and Polish 
abstract. For foreign authors, translation of the  abstract into Polish language can be provided by the Editors.

The arrangement of the manuscript and the way of citing references should be patterned upon the text in the 
current issues. Full papers can also be found on the journal website (www.pronauka.org).www.pronauka.org).).

Papers can be sent via e-mail to the Editor-in-Chief  (andrzej.jadwiszczak@wydawnictwo-mantis.eu). Texts 
should be prepared in the format readable by MS Word, tables – in MS Word or MS Excel, photographs and 
figures as *tif, *gif lub *jpg files, in at least 600 DPI resolution (halftones) or 1000 DPI (line). The print of black 
and white figures and photographs is free, the cost of colour prints is covered by the author.

Original scientific papers are reviewed by at least one expert on the field. Reviewing process is bilaterally 
anonymous. The conditions of the acceptance of a manuscript for the printing are as follows: language, technical 
and meritorical correctness, the obtaining two positive reviews, taking into account possible notes of the Editors 
and reviewer and submission of the declaration concerning the originality of a paper with the contribution of the 
individual authors (protection policy against ghostwirting and guest authorship).

The remaining texts are not reviewed, however, they can be modified by the Editors in consultation with the 
author when meritorical, technical, stylistic or grammatical corrections are needed.



W NUMERZE [IN THE ISSUE]:

Artykuły [Articles]
Buczyński p., Bielak-Bielecki p. – Materiały do poznania ważek (Odonata) rzek i jezior  

Polski środkowo-wschodniej [Materials to the knowledge of dragonflies (Odonata) of rivers 
and lakes in Central Eastern Poland] ....................................................................................... 1

konopko d., kowalczyk J.k. – Materiały do znajomości chrząszczy siedlisk ruderalnych Gdy-
ni [Materials for the knowledge of beetles of ruderal habitats in Gdynia] ............................ 11Materials for the knowledge of beetles of ruderal habitats in Gdynia] ............................ 11

Jędryczkowski w.B., kupryJanowicz J. – Materiały do znajomości fauny biegaczowatych 
(Carabidae) Borów Tucholskich [Contribution to the knowledge of the Carabidae fauna ofContribution to the knowledge of the Carabidae fauna of 
the Bory Tucholskie] ............................................................................................................ 23


