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524. Nowe dane o występowaniu Carabus marginalis FABRICIUS, 1794
(Coleoptera: Carabidae) na Pojezierzu Mazurskim i Nizinie
Mazowieckiej
New records on the occurrence of Carabus marginalis FABRICIUS, 1794 (Coleoptera:
Carabidae) from the Mazurian Lake District and the Mazowsze Lowland
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Carabus marginalis FABR. należy do jednych z najrzadziej spotykanych gatunków z rodza-
ju Carabus L. w Polsce. Dawniej jego zasięg występowania obejmował terytorium całego
kraju, za wyjątkiem Suwalszczyzny oraz obszarów południowo-zachodnich. Obecnie w Pol-
sce jest spotykany lokalnie, głównie w północno-wschodniej części kraju (dawne Prusy
wschodnie) w lasach sosnowych. Poza Polską jego występowanie stwierdzono w Rosji (Sybe-
ria i europejska część), na Białorusi i Ukrainie oraz w Rumunii (BURAKOWSKI i in. 1974:
Kat. Fauny Pol., XXIII, 2: 1-232.; TURIN i in. 2003: Fauna Europaea Evertebrata N. 2, Sofa-
Moscow-Leiden. 536 ss.).

Omawiany gatunek biegacza został stwierdzony przez autora na Pojezierzu Mazurskim
w pułapkach Barbera na niżej podanych stanowiskach:
– Piduń ad Jedwabno (UTM: DE82), pułapki wystawione były od maja do października;

– VIII–IX 1999 – 2 exx. (1 ex. – 20-letnia kępa drzew i krzewów biocenotycznych: ja-
rzębina, głóg, bez czarny, bez koralowy, karagana, śliwa ałycza, ligustr, berberys, ro-
kitnik, róża; 1 ex. – drzewostan sosnowy na borze świeżym),

– IX–X 1999 – 2 exx. (prześwietlony drzewostan sosnowy z dużym udziałem trzcinnika
leśnego – Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH. na siedlisku boru świeżego),

– VI–VII 2000 – 2 exx. (prześwietlony drzewostan sosnowy z dużym udziałem trzcinni-
ka leśnego – Calamagrostis arundinacea na siedlisku boru świeżego),

– IX–X 2000 – 4 exx. (3 exx. – 20-letnia kępa drzew i krzewów biocenotycznych: jarzę-
bina, głóg, bez czarny, bez koralowy, karagana, śliwa ałycza, ligustr, berberys, rokit-
nik, róża; 1 ex. – drzewostan sosnowy na siedlisku boru świeżego).

– Jagarzewo ad Janowo (DE71), pułapki wystawione były od maja do października;
– 5 VI – 5 VIII 2008 – 2 exx. (luka naturalna w 30-letnim drzewostanie sosnowym),
– 5 VIII – 5 X 2008 – 24 exx. (1 ex. – luka naturalna; 8 exx. – zrąb; 15 exx. – 30-letni

drzewostan sosnowy).
– 11 VI – 11 VIII 2009 – 10 exx. (2 exx. – luka naturalna; 4 exx. – zrąb; 4 exx. – 30-letni

drzewostan sosnowy).
– 11 VIII – 11 X 2009 – 23 exx. (8 exx. – luka naturalna; 4 exx. – zrąb; 11 exx. – 30-letni

drzewostan sosnowy).
– Kurki ad Olsztynek (DE63), pułapki wystawione były od maja do października;

– 5 VIII – 5 X 2008 – 5 exx. (2 exx. – luka naturalna w 20-letnim drzewostanie sosno-
wym; 1 ex. – zrąb; 2 exx. – 20-letni drzewostan sosnowy),

– 11 V – 11 VI 2009 – 1 ex. (20-letni drzewostan sosnowy).

Oprócz stwierdzenia występowania C. marginalis na wyżej wymienionych stanowiskach,
gatunek ten był obserwowany także na Nizinie Mazowieckiej. Autor uzyskał taką informację
od Pawła GÓRSKIEGO, który znalazł w Warszawie (gmina Białołęka, Tarchomin-Winnica)
(DC99), w 2001 roku, 1 martwego osobnika, na drodze.
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