
Carabus variolosus
FABRICIUS, 1787

Biegacz urozmaicony

owady, chrzàszcze, 
biegaczowate, Carabidae

Opis gatunku

Cia∏o d∏ugoÊci 22–30 mm, czarne. Osobniki znajdowane
w terenie pokryte sà z regu∏y szarà warstewkà mu∏u, kryjà-
cà cz´sto ca∏kowicie powierzchni´ cia∏a.
G∏owa du˝a, z silnie wypuk∏ymi, pó∏kulistymi oczami,
w tylnej cz´Êci grubo i doÊç g´sto punktowana, z przo-
du raczej g∏adka, b∏yszczàca. Czu∏ki 11-cz∏onowe, si´-
gajà poza guzy barkowe, poszczególne cz∏ony wyd∏u˝o-
ne, poczàwszy od piàtego pokryte g´stym, przylegajà-
cym ow∏osieniem.
Przedplecze o kszta∏cie sercowatym, poprzeczne, w tylnej
cz´Êci przew´˝one, tylne kàty wyraênie wyciàgni´te. Boki
w przedniej cz´Êci zaokràglone, przednie kàty lekko wy-
stajàce, przedni brzeg ∏ukowato wyci´ty. Powierzchnia
przedplecza lekko b∏yszczàca, nierówna, pokryta nieregu-

larnymi zmarszczkami i punktowaniem. Nasada po bo-
kach z dwoma g∏´bokimi do∏kami, matowymi na dnie.
P∏ytsze zag∏´bienia znajdujà si´ równie˝ w przednich kà-
tach i poÊrodku nasady.
Tarczka bardzo ma∏a, schowana pod nasadà przedplecza.
Pokrywy owalne, silnie wypuk∏e, z zaznaczonymi barkami.
Na ca∏ej powierzchni pokryw g∏´bokie, du˝e do∏ki, oddzie-
lone od siebie wàskimi, pomarszczonymi przestrzeniami,
na skrzy˝owaniu których znajdujà si´ g∏adkie, pod∏u˝ne
guzki. Pokrywy zroÊni´te wzd∏u˝ szwu, skrzyd∏a b∏oniaste
silnie zredukowane, owad nielatajàcy.
Nogi d∏ugie, smuk∏e, pokryte krótkimi, brunatnymi kolca-
mi, stopy wszystkich nóg pi´ciocz∏onowe.
Dymorfizm p∏ciowy jest s∏abo zaznaczony; u samców trzy
pierwsze cz∏ony przednich stóp sà wyraênie rozszerzone.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Z powodu swojej wielkoÊci i charakterystycznej rzeêby po-
kryw gatunek ten jest na tyle ∏atwy do rozpoznania, ˝e nie
zachodzi obawa pomylenia go z innymi polskimi przedsta-
wicielami rodziny biegaczowatych. Uznawany czasem za
jego podgatunek, podobny z wyglàdu Carabus nodulosus
w Polsce nie wyst´puje.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Cykl rozwojowy u tego gatunku jest bardzo krótki. Wio-
snà, po kopulacji, która mo˝e mieç miejsce pod wodà,
samice sk∏adajà jaja do gleby. Ze z∏o˝onych w czerwcu
jaj ju˝ po 10 dniach wyl´gajà si´ larwy pierwszego sta-
dium, które po 8 dniach liniejà. Drugie stadium trwa ty-
dzieƒ, trzecie 10 dni. Larwy ˝erujà w pobli˝u wody, pod
kamieniami, w próchnie le˝àcych na brzegach fragmen-
tów pni, a tak˝e w wodzie, na roÊlinnoÊci porastajàcej
zbiorniki. Przepoczwarczenie ma miejsce w glebie blisko
wody lub w le˝àcych tam próchniejàcych pniach.
Chrzàszcze wyl´gajà si´ w sierpniu, ale a˝ do kwiet-
nia–maja nast´pnego roku nie opuszczajà kolebek po-
czwarkowych. Nie jest znana d∏ugoÊç ˝ycia owadów do-
ros∏ych; prawdopodobnie ˝yjà d∏u˝ej ni˝ rok. Doros∏e
chrzàszcze przebywajà w tych samych miejscach co lar-
wy, polujàc pod kamieniami na brzegach zbiorników
wodnych i pod powierzchnià wody. Mogà przebywaç pod
wodà jednorazowo do 20 minut, wynurzajàc si´ tylko na
pó∏ minuty dla nabrania zapasu powietrza, który prze-
chowujà w przetchlinkach tu∏owiowych.

Wra˝liwoÊç
Podobnie jak inni przedstawiciele rodzaju, biegacz uroz-
maicony nie odznacza si´ zbytnià p∏ochliwoÊcià, a niepo-
kojony uruchamia swój mechanizm obronny, wydzielajàc
oleistà ciecz o nieprzyjemnym zapachu.
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AktywnoÊç
Doros∏e chrzàszcze majà aktywnoÊç dziennà, chocia˝ by-
∏y te˝ obserwacje wskazujàce na to, ˝e biegacz urozma-
icony mo˝e polowaç tak˝e w nocy. Pokrycie cia∏a warstew-
kà mu∏u pozwala mu cz´Êciowo zamaskowaç si´ na brze-
gach cieków wodnych i wÊród niskiej roÊlinnoÊci. Jest
przez to dla przypadkowego obserwatora trudniejszy do
wypatrzenia w terenie.

Sposób od˝ywiania
Zarówno larwy, jak i doros∏e chrzàszcze sà drapie˝nikami.
W sk∏ad ich pokarmu wchodzà imagines i larwy chruÊci-
ków (Trichoptera), larwy chrzàszczy p∏ywakowatych (Dyti-
scidae) i innych owadów wodnych, kijanki, drobne rybki,
kie∏˝e, d˝d˝ownice i wodne mi´czaki. Obserwowano te˝
˝erowanie na martwych rybach, wyrzuconych na brzeg.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Wybitnie higrofilny gatunek, zasiedlajàcy wilgotne zaro-
Êla nadrzeczne, pobrze˝a drobnych zbiorników wodnych
w lasach, bagna i torfowiska, a tak˝e kamieniste pobrze-
˝a górskich potoków. W Europie Ârodkowej wyst´puje
w podgórskich i górskich lasach do wysokoÊci
1000–1200 m n. p. m. W po∏udniowej cz´Êci swojego
zasi´gu spotykany na mniejszych wysokoÊciach (np.
w Bu∏garii do 300 m n. p. m.) i tak˝e w terenach bardziej
suchych, o charakterze lasostepu. We wschodniej Europie
traktowany jako gatunek wskaênikowy czystoÊci wód
ÊródleÊnych. Nie by∏y dotàd badane jego preferencje
w zakresie temperatur, pH wody i innych warunków mi-
krosiedliskowych.

Siedliska z Za∏àcznika I mogàce
wp∏ywaç na dzia∏ania ochronne

3220 – Potoki górskie i roÊlinnoÊç zielna wzd∏u˝ ich brzegów
6430 – Hydrofilne zbiorowiska zio∏oroÊlowe, nadrzeczne

i okrajkowe, na obszarach równinnych, górskich
i wysokogórskich – w przypadku tego gatunku tylko
na obszarach górskich i podgórskich

91EO – Lasy nadrzeczne z olchà czarnà Alnus glutinosa
i jesionem wynios∏ym Fraxinus excelsior

Rozmieszczenie geograficzne

Biegacz urozmaicony wyst´puje w Êrodkowej i po∏udnio-
wo-wschodniej Europie. Zasiedla ni˝sze partie górskie
i pogórza Sudetów i Karpat, zachodnie Podole, pó∏nocnà
Mo∏dawi´, Siedmiogród, notowany tak˝e z pó∏nocnej
cz´Êci Pó∏wyspu Ba∏kaƒskiego (Banat, Stara P∏anina). Po-
dawane niekiedy stanowiska na zachód i po∏udnie od
wymienionego area∏u odnoszà si´ do blisko spokrewnio-
nego C. nodulosus, uwa˝anego przez wielu specjalistów
za podgatunek C. variolosus. W Polsce biegacz urozma-

icony wyst´puje w Sudetach i Karpatach oraz na ich po-
górzach, a tak˝e w pasie wy˝yn po∏udniowych: na Gór-
nym Âlàsku, Wy˝ynie Krakowsko-Cz´stochowskiej, Wy˝y-
nie Lubelskiej i na Nizinie Sandomierskiej. Nie by∏o pro-
wadzonych dok∏adnych badaƒ nad rozsiedleniem tego
gatunku w naszym kraju, a dane o poszczególnych sta-
nowiskach pochodzà z ró˝nych okresów czasowych od
po∏owy XIX wieku do chwili obecnej. Spotykany raczej
rzadko i w niewielkiej liczbie okazów, chocia˝ lokalnie
(np. w Bieszczadach) mo˝e wyst´powaç licznie. Przez po-
∏udniowà Polsk´ biegnie pó∏nocna i pó∏nocno-zachodnia
granica zasi´gu ogólnego tego gatunku.

Status gatunku

W Polsce Carabus variolosus jest gatunkiem prawnie chro-
nionym, podobnie jak pozostali przedstawiciele rodzaju
Carabus.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Cz´Êç znanych krajowych stanowisk C. variolosus znajdu-
je si´ na terenach górskich parków narodowych: Babio-
górskiego, Tatrzaƒskiego, Pieniƒskiego i Bieszczadzkiego.

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji
Nie posiadamy aktualnych danych odnoÊnie do stanu
populacji C. variolosus, gdy˝ nie prowadzono dotàd do-
k∏adnych badaƒ poÊwi´conych temu gatunkowi. W Polsce
biegacz ten ma stosunkowo sporo stanowisk, odnotowa-
nych w literaturze na przestrzeni ostatnich 150 lat. Rów-
nie˝ dane niepublikowane wskazujà na doÊç regularne
wyst´powanie, zw∏aszcza w Karpatach i na ich pogó-
rzach. Niewiele mamy te˝ obserwacji, które wskazywa∏y-
by na spadek bàdê wzrost jego populacji, chocia˝ lokal-
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nie spadki takie bywajà obserwowane (KonwerskiI &
Sienkeiwicz 2002). Aby to dok∏adnie ustaliç, potrzebne
by∏yby osobne badania, a wi´kszoÊç danych, jakie teraz
uzyskujemy o C. variolosus. pochodzi z szerszych inwen-
taryzacji faunistycznych, w których odnotowuje si´ jedynie
samo stwierdzenie gatunku w danym terenie. Zgroma-
dzone dotàd informacje wskazujà raczej na doÊç stabilny
charakter jego populacji na terenie Polski. Pewnych ana-
logii mogà nam dostarczyç jednak obserwacje dotyczàce
wspomnianego ju˝, pokrewnego Carabus nodulosus. Ich
area∏y stykajà si´, a biologia i ekologia sà prawie iden-
tyczne. U tego gatunku obserwuje si´ od d∏u˝szego cza-
su zanikanie kolejnych stanowisk, zarówno w Êrodkowej
(Niemcy), jak i po∏udniowej Europie, a C. nodulosus
uznaje si´ obecnie za zagro˝ony w ca∏ym swoim zasi´gu.
S∏absza antropopresja i stosunkowo lepszy stan zacho-
wania Êrodowisk na terenach zasiedlanych przez C. va-
riolosus mo˝e powodowaç, ˝e podobne zmiany regre-
sywne zosta∏y chwilowo odsuni´te w czasie.

Potencjalne zagro˝enia
Nie posiadamy danych o wrogach naturalnych biega-
cza urozmaiconego. Ze strony cz∏owieka najwi´kszym
zagro˝eniem dla tego gatunku mogà byç zmiany sto-
sunków wodnych na terenach jego wyst´powania spo-
wodowane osuszaniem terenów bagienno-leÊnych, np.
zabiegami melioracyjnymi, regulacjà potoków itp. Po-
tencjalnym zagro˝eniem sà te˝ zanieczyszczenia wód
i powietrza, zmieniajàce sk∏ad chemiczny i pH zbiorni-
ków wodnych, a co za tym idzie–silnie wp∏ywajàce na
populacje owadów wodnych, stanowiàcych g∏ówne êró-
d∏o pokarmu C. variolosus.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Ochrona biotopów na obszarze wyst´powania C. variolo-
sus jest jedynà skutecznà formà ochrony tego gatunku.
Dotyczy to szczególnie zanikajàcych w wielu miejscach
drobnych, izolowanych siedlisk, takich jak ma∏e stawki,
m∏aki, niewielkie strumienie i ich rozlewiska. Zachowanie
takich Êrodowisk w miejscach stwierdzonego wyst´powa-
nia tego biegacza, poprzez wy∏àczenie ich na mo˝liwie
szerokim obszarze z u˝ytkowania gospodarczego, zapew-
ni mo˝liwoÊç swobodnego rozwoju i rozprzestrzeniania si´
jego populacji. 
Jako skuteczny rodzaj ochrony populacji owadów wodnych
zwiàzanych z takimi biotopami, Czachorowskii BuczyƒskiI
(2000) proponujà form´ u˝ytku ekologicznego. Powinien
on obejmowaç nie tylko sam zbiornik, ale równie˝ jego,
mo˝liwie najszersze, otoczenie. Pozwoli to zachowaç Êro-
dowisko ˝ycia tego gatunku w niezmienionym stanie.
Biegacz urozmaicony, ze wzgl´du na swoje rozmiary i ∏a-
twoÊç identyfikacji móg∏by pe∏niç rol´ gatunku os∏onowe-
go dla takich biocenoz (BUCHHOLZ & al., 2000).

Propozycje wzgl´dem gatunku
Jak wszystkie rzadsze gatunki z rodzaju Carabus, bie-
gacz urozmaicony mo˝e byç bezpoÊrednio nara˝ony
na wy∏apywanie i stanowiç obiekt handlu kolekcjoner-
skiego. W∏aÊciwe zabezpieczenie przed tym zagro˝e-
niem stanowi tu ochrona gatunkowa, jakà jest obj´ty,
pod warunkiem jej konsekwentnego egzekwowania.
Uzupe∏nieniem ochrony tego gatunku powinno byç
upowszechnienie wiedzy o jego specyficznej biologii
wÊród osób odpowiedzialnych za ochron´ przyrody
i krajobrazu na terenach jego wyst´powania oraz
wÊród wszelkich stowarzyszeƒ i fundacji ekologicznych
tam dzia∏ajàcych.

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych na inne
gatunki

Ewentualne dzia∏ania ochronne podj´te dla zachowania
siedlisk C. variolosus b´dà mia∏y równie˝ bardzo korzyst-
ny wp∏yw na populacje innych wspó∏wyst´pujàcych z nim
gatunków wodnych i nadwodnych (w szczególnoÊci dla
bezkr´gowców i p∏azów).

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Istnieje pilna potrzeba badaƒ nad aktualnym rozsiedle-
niem i stanem lokalnych subpopulacji tego gatunku, bo-
wiem stan wiedzy zarówno na temat liczebnoÊci popula-
cji, jak i zasi´gu wyst´powania w Polsce jest daleki od za-
dowalajàcego. Dopiero po uzyskaniu dok∏adnych infor-
macji na te tematy b´dzie te˝ mo˝liwe zaplanowanie sku-
tecznej strategii ochrony tego gatunku.

Monitoring naukowy

Ze wzgl´du na doÊç fragmentarycznà znajomoÊç aktual-
nego rozsiedlenia gatunku na terenie kraju, zasady
ewentualnego monitoringu nale˝a∏oby ustaliç dopiero
w oparciu o wczeÊniej dobrze rozpoznane, lokalne popu-
lacje, najlepiej na terenach górskich parków narodo-
wych, gdzie istniejà najlepsze warunki dla przeprowadza-
nia d∏ugofalowych badaƒ. Wymaga∏oby to te˝ opraco-
wania szczegó∏owego programu dostosowanego do wa-
runków lokalnych danego terenu.

Bibliografia

BUCHHOLZ L., KUBISZ D. & GUTOWSKI J. M. 2000. Ochro-
na chrzàszczy (Coleoptera) w Polsce – problemy i mo˝li-
woÊci ich rozwiàzania. W: Ochrona owadów w Polsce
u progu integracji z Unià Europejskà. Wiad. Entomol., 18,
Supl. 2: 155–163.

BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFA¡SKA J. 1973.
Chrzàszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, cz. 1.
Katalog Fauny Polski, 23, 2: 1–233.

Biegacz urozmaicony



78

P
or

a
d
ni

k
i

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

i 
g
a
tu

nk
ów

Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Bezkr´gowce

4014
CZACHOROWSKI S. & BUCZY¡SKI P. 2000. Zagro˝enie i ochro-

na owadów wodnych w Polsce. W: Ochrona owadów w Pol-
sce u progu integracji z Unià Europejskà. Wiad. Entomol.,
18, Supl. 2: 95–120.

KONWERSKI S. & SIENKIEWICZ P., 2002. Przyczynek do po-
znania chrzàszczy Beskidu Niskiego. Nowy pam. fizjogr.,
1, 1: 85–88.

TURIN H., PENEV L. & CASALE A., 2003. The genus Carabus in
Europe. A synthesis. Pensoft, Sofia-Moscow, 511 pp.

WATA¸A C. 1995. Przeglàd Carabidae Polski. Cz´Êç I. Wst´p
oraz plemi´ Carabini. Acta univ. lodz., Folia zool., 3:
1–75.

Daniel Kubisz


