
Carabus zawadzkii
KRAATZ, 1854

Biegacz Zawadzkiego

owady, chrzàszcze, 
biegaczowate, Carabidae

Opis gatunku

Cia∏o d∏ugoÊci 26–34 mm, nieow∏osione, czarne, zwykle
z lekkim niebieskawym, zielonkawym lub miedzianym po-
∏yskiem, najlepiej widocznym na pokrywach.
G∏owa du˝a, niewiele w´˝sza od przedplecza, z silnie wy-
puk∏ymi, pó∏kulistymi oczami, pokryta mikrorzeêbà
w kszta∏cie zmarszczek, silniejszych na czole, a delikatniej-
szych na ciemieniu. Czu∏ki 11-cz∏onowe, d∏ugie, si´gajàce
poza cz´Êç barkowà pokryw. Poszczególne ich cz∏ony sà
wyd∏u˝one i, poczàwszy od piàtego, pokryte g´stym, przy-
legajàcym ow∏osieniem.
Przedplecze o wyraênie sercowatym kszta∏cie, w tylnej cz´-
Êci przew´˝one. Jego boki zaokràglone, najszersze mniej
wi´cej w Êrodku d∏ugoÊci. Przednie kàty lekko wystajàce,
przedni brzeg ∏ukowato wyci´ty. Podstawa przedplecza
z silnie wyciàgni´tymi do ty∏u bocznymi kàtami. Powierzch-

nia przedplecza lekko b∏yszczàca, pokryta silnym i g´stym
punktowaniem, które po bokach i w cz´Êci tylnej przecho-
dzi w nieregularne zmarszczki.
Tarczka ma∏a, trójkàtna. Pokrywy owalne, silnie wypuk∏e,
barki s∏abo zaznaczone. Mikrorzeêba pokryw sk∏ada si´
z licznych (18–20) pod∏u˝nych rz´dów punktów, które bli-
˝ej boków majà nieregularny i splàtany przebieg. Prze-
strzenie pomi´dzy nimi (mi´dzyrz´dy) sà g∏adkie, szersze
od rz´dów. Oprócz wspomnianych rz´dów punktów na
ka˝dej pokrywie znajdujà si´ cztery rz´dy rzadziej rozsta-
wionych, wi´kszych do∏ków, z których wyrastajà krótkie
szczecinki. Kraw´dzie pokryw sp∏aszczone, tworzà doÊç
szerokie obrze˝enie. Pokrywy zroÊni´te wzd∏u˝ szwu, skrzy-
d∏a b∏oniaste silnie zredukowane, owad nielatajàcy.
Nogi d∏ugie, smuk∏e, na goleniach i udach znajdujà si´
rz´dy rzadko rozstawionych, krótkich, brunatnych kolców.
Stopy wszystkich nóg pi´ciocz∏onowe, u samców trzy
pierwsze cz∏ony przednich stóp sà wyraênie rozszerzone.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Ranga taksonomiczna tego gatunku przez d∏ugi czas nie
by∏a (a w∏aÊciwie nie jest do dzisiaj) dok∏adnie ustalona.
Najcz´Êciej traktowany by∏ jako forma (odmiana, podga-
tunek) innego, wyst´pujàcego równie˝ w Polsce biegacza –
Carabus scheidleri, do którego jest bardzo podobny.
G∏ówna ró˝nica mi´dzy tymi gatunkami polega na liczbie
rz´dów do∏eczków szczecionoÊnych na pokrywach, o któ-
rych jest mowa w opisie powy˝ej. U biegacza Zawadzkie-
go na ka˝dej pokrywie wyst´pujà cztery takie rz´dy,
a u biegacza Scheidlera tylko trzy. Natomiast odró˝nienie
omawianego gatunku od wielu innych przedstawicieli licz-
nego u nas rodzaju Carabus jest trudne dla laika i wyma-
ga pomocy specjalisty – koleopterologa.

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwojowy
Nie posiadamy ˝adnych danych odnoÊnie do cyklu ˝y-
ciowego tego gatunku, nie zosta∏a równie˝ opisana je-
go larwa ani inne m∏odsze stadia rozwojowe. Mo˝na
przypuszczaç, ˝e podobnie jak u innych przedstawicieli
rodzaju cykl rozwojowy jest jednoroczny, a rozwój od ja-
ja do poczwarki przebiega w okresie wiosenno-letnim.
Obserwowano zimowanie postaci doskona∏ych
w próchniejàcych pniakach.

Wra˝liwoÊç
Brak dok∏adnych danych. Niepokojony broni si´, wydziela-
jàc oleistà substancj´ o nieprzyjemnym zapachu.

AktywnoÊç
Brak danych odnoÊnie do dobowego cyklu aktywnoÊci te-
go gatunku; pokrewny C. scheidleri ma aktywnoÊç nocnà.
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Sposób od˝ywiania
Nie posiadamy ˝adnych dok∏adnych informacji na temat
sposobu od˝ywiania i sk∏adu pokarmu biegacza Zawadz-
kiego. Podobnie jak inni przedstawiciele rodzaju Carabus,
zarówno larwy, jak i doros∏e chrzàszcze tego gatunku sà
przypuszczalnie drapie˝nikami. U najbli˝ej z nim spokrew-
nionego biegacza Scheidlera podstawowym pokarmem sà
d˝d˝ownice i Êlimaki.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Gatunek leÊny, zasiedlajàcy tereny podgórskie i górskie,
w Polsce spotykany te˝ w pi´trze po∏oninowym. Nie by∏y
dotàd badane jego preferencje w zakresie temperatury,
wilgotnoÊci i innych warunków mikrosiedliskowych.

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

9140 – Ârodkowoeuropejskie górskie lasy bukowe z jawo-
rem Acer i szczawiem Rumex arifolius

9410 – KwaÊne Êwierczyny górskie i wysokogórskie (Vacci-
nio-Piceetea)

Rozmieszczenie geograficzne

Endemit wschodniokarpacki, wyst´pujàcy w po∏udniowo-
-wschodniej Polsce, wschodniej S∏owacji, zachodniej
Ukrainie (Karpaty Ukraiƒskie z pogórzami, Zakarpacie),
pó∏nocno-wschodnich W´grzech (Zemplen, Cserhat)
i pó∏nocnej Rumunii (Maramures). W Polsce znany tylko
z siedmiu stanowisk w Bieszczadach i na ich przedgó-
rzach: PrzemyÊl (dane niepublikowane), Sanok. Podawany
tak˝e z okolic Krakowa, ale z zastrze˝eniem, ˝e prawdo-
podobnie dotyczy to okazu zawleczonego (Breuning
1932). W naszym kraju spotykany rzadko i w niewielkiej
liczbie okazów. Do niedawna wàtpiono nawet w jego wy-
st´powanie w Polsce, a pierwsze publikowane informacje

pochodzà z koƒca XX wieku (RIZUN 1990, BOROWIEC
1991), chocia˝ dotyczà okazów ∏owionych wczeÊniej. Pol-
skie stanowiska wyznaczajà pó∏nocno-zachodnià granic´
zasi´gu ogólnego tego gatunku.

Status gatunku
W Polsce Carabus zawadzkii jest gatunkiem prawnie chronio-
nym, podobnie jak pozostali przedstawiciele rodzaju Carabus.
Umieszczony zosta∏ na polskiej Czerwonej LiÊcie Zwierzàt
Ginàcych i Zagro˝onych ze statusem DD (gatunek o s∏abo
rozpoznanym zagro˝eniu).

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Wi´kszoÊç znanych dotàd polskich stanowisk C. zawadzkii
iznajduje si´ na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

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

Przemiany i stan populacji
Brak jest danych odnoÊnie do stanu populacji biegacza
Zawadzkiego, gdy˝ nie prowadzono dotàd ˝adnych badaƒ
poÊwi´conych temu gatunkowi, a informacje zawarte w pi-
Êmiennictwie ograniczajà si´ jedynie do podania miejsca
i daty zbioru. Nie mamy te˝ obserwacji, które wskazywa∏y-
by na spadek bàdê wzrost jego populacji, ale s∏aba antro-
popresja i stosunkowo dobry stan zachowania Êrodowisk
na terenach zasiedlanych przez C. zawadzkii pozwala mieç
nadziej´, ˝e jego populacja na terenie Polski, mimo rzad-
koÊci wyst´powania, ma doÊç stabilny charakter.

Potencjalne zagro˝enia
Nie ma danych o wrogach naturalnych tego gatunku. Ze
strony cz∏owieka jedynym dajàcym si´ przewidzieç po-
tencjalnym zagro˝eniem dla C. zawadzkii mo˝e byç wy-
∏apywanie go (ze wzgl´du na jego rzadkoÊç) do celów
kolekcjonerskich i handlowych. Zbyt ma∏o natomiast po-
siadamy obecnie informacji odnoÊnie do jego preferen-
cji co do warunków siedliskowych i troficznych, aby oce-
niç ewentualne zagro˝enie spowodowane gospodar-
czym u˝ytkowaniem lasów górskich, zmieniajàce Êrodo-
wisko jego wyst´powania.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Bioràc pod uwag´ bardzo skàpe informacje, jakie posia-
damy o tym gatunku, trudno jest formu∏owaç szczegó∏owe
zalecenia odnoÊnie do dzia∏aƒ ochronnych. Tereny Karpat
Wschodnich, gdzie wyst´puje, nie sà poddane szczególnej
antropopresji, a kolejne ich obszary obejmowane sà obec-
nie ró˝nymi formami ochrony, w tym przede wszystkim
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w ramach parków narodowych i mi´dzynarodowych rezer-
watów biosfery. W dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci wi´k-
szoÊç area∏u wyst´powania C. zawadzkii zostanie obj´ta
tymi formami ochrony, co stanowiç b´dzie wystarczajàce
warunki do bezpiecznego przetrwania jego populacji.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Jak wszystkie rzadsze gatunki z rodzaju Carabus biegacz
Zawadzkiego jest bezpoÊrednio nara˝ony na wy∏apywanie,
stanowiàc potencjalny obiekt handlu kolekcjonerskiego.
Pewne zabezpieczenie przed tym zagro˝eniem stanowiç
mo˝e ochrona gatunkowa, jakà jest obj´ty, oczywiÊcie pod
warunkiem jej konsekwentnego egzekwowania. 

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych na inne
gatunki

W chwili obecnej nie proponuje si´ ˝adnych szczególnych
dzia∏aƒ ochronnych dla tego gatunku.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Przy prawie ca∏kowitym braku informacji o biologii, ekolo-
gii i stanie populacji tego gatunku istnieje pilna potrzeba
badaƒ, chocia˝by cz´Êciowo likwidujàcych tà „bia∏à pla-
m´”. Równie˝ dok∏adny obszar jego wyst´powania na te-
renie Polski wymaga wyjaÊnienia. Du˝ym utrudnieniem ta-
kich badaƒ b´dzie niewàtpliwie rzadkoÊç jego wyst´powa-
nia, przynajmniej w naszym kraju. Byç mo˝e badania nad
biologià i ekologià biegacza Zawadzkiego by∏yby ∏atwiej-
sze do przeprowadzenia na terenie Karpat Ukraiƒskich,
gdzie gatunek ten wydaje si´ byç liczniejszy.

Monitoring naukowy

Informacje odnoÊnie do wyst´powania C. zawadzkii w na-
szym kraju ograniczajà si´ na razie do pojedynczych
stwierdzeƒ na kilku stanowiskach. W takiej sytuacji nie jest
mo˝liwe zaproponowanie zasad ewentualnego monitorin-
gu, przynajmniej do czasu zlokalizowania stabilnej, obser-
wowanej regularnie jego populacji. Przysz∏e badania mo-
nitoringowe muszà wi´c byç poprzedzone badaniami fau-
nistycznymi, uÊciÊlajàcymi aktualny area∏ wyst´powania te-
go gatunku w Polsce.
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