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БръмБарите Бегачи (Coleoptera: Carabidae)  
и тяхната роля като Биоагенти
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абстракт: Настоящата публикация има за цел да представи някои общи и приложни 
характеристики на бръмбарите бегачи (Insecta: Coleoptera: Carabidae) и да хвърли светлина върху 
едно от най-големите семейства твърдокрили насекоми. Направен е литературен обзор върху 
някои екологични особености на бръмбарите бегачи, имащи отношение към тяхното практическо 
значение и ролята им в биологичната борба.
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Увод

Бръмбарите бегачи (Coleoptera: Carabidae) имат космополитно разпространение 
и определящо значение за функционирането на екосистемите, както по отношение на 
потока на енергията, така и във връзка с намаляването на числеността на редица сел-
ско- и горскостопански вредители.

Най-старите находки на представители на това семейство датират от началото 
на Юра. Това позволява да се счита, че към края на Триас техните предци са били вече 
обособени от останалите Geoadephaga (пономаренко, 1969, 1977). Счита се, че караби-
дите се появяват през ранния Терциер като генералисти на влажни биотопи в тропич-
ни местообитания, където играят ролята на доминиращи групи хищни безгръбначни 
(Erwin, adis, 1982). Към момента бегачите са най-високо специализираната и намираща 
се в еволюционен подем група в рамките на подразред adephaga на разред Coleoptera.

понастоящем семейството включва над 35000 описани вида (Hůrka, 1996), като най-
вероятният брой е около 40000 съществуващи вида (Erwin, 1985; lövei, Sunderland, 1996). 
приблизителният брой на видовете, срещащи се в палеарктика е над 7500 (Крыжановский, 
1983), а видовото богатство на карабидите в европа надхвърля 2 700 (Turin, 1981). За 
България към момента са установени 742 вида, принадлежащи към 125 рода. От тях близо 
10% се явяват ендемити на България и на Балканския полуостров (Teofilova, Guéorguiev, in 
prep.). Като се има предвид специфичното географско разположение и природните даде-
ности на страната, може да се очаква, че видовият състав ще се обогати съществено.

публикацията има за цел да представи някои общи и приложни характеристики 
и особености на бръмбарите бегачи.

материали и методи

Настоящата разработка представлява литературен обзор върху някои екологич-
ни особености на бръмбарите бегачи, имащи отношение към тяхното практическо зна-
чение и ролята им в биологичната борба.
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резУлтати и оБсъждане

обща характеристика на бръмбарите бегачи
Бръмбарите бегачи са насекоми с пълна метаморфоза, обитатели предимно на 

повърхностно-почвените слоеве, където произтичат най-важните за биоценозите про-
цеси на трансформация на органичните вещества (Шарова, 1981). представителите на 
семейство Carabidae са изключително разнообразни, добре представени сред почве-
ната артроподна фауна (Gobbi, Fontaneto, 2008) и важни за екологичните изследвания 
(Sakine, 2006). Благодарение на разнообразната им екологична роля (хищници, жертви, 
мършояди, фитофаги), тяхното изучаване на екосистемно ниво има голямо научно и 
практическо значение (Dehelean et al., 2012). Големият брой видове и жизнени форми, 
високата численост, както и разнообразната им биология определят важната роля на 
мезобионти, която те изпълняват в екосистемите. 

Бръмбарите бегачи са една от най-добре изучените групи в ентомологията по от-
ношение на тяхната таксономия и филогения, географско разпространение, привързанос-
тта им към местообитанията, екологичните изисквания и адаптации (Holdhaus, lindroth, 
1939; lindroth, 1945a, 1945b, 1949; Ball, 1979; Desender et al., 1994; luff, 2007 и др.). Големият 
изследователски интерес съм семейството произтича и от масовото разпространение и 
значителното видово обилие на неговите представители. интерес предизвикват и все още 
недостатъчно изяснените филогенетични и таксономични връзки. Карабидите предста-
вляват изключително интересен обект за различни биологични и екологични наблюдения. 
плътността на популациите им е особено голяма и сред наземната и почвена мезофауна 
в умерените ширини на Северното полукълбо те отстъпват само на мравките и паяците. 
Благодарение на своята висока екологична и генетична пластичност, тези бръмбари имат 
космополитно разпросранение (без Антарктида, арктичните пустини и снежните пояси 
на високите планини) и населяват най-разнообразни биотопи (Крыжановский, 1983).

Структурните характеристики на карабидните съобщества са от значение при 
оценка на екологичното състояние на средата. Бегачите са много важни при описва-
не на промените в местообитанията, тъй като се появяват в почти всички сухоземни 
местообитания и проявяват забележителни тенденции в популационно-динамично на-
правление (Butterfield et al., 1995; Rainio, Niemelä, 2003; pearce, Venier, 2006). Като се има 
предвид високата им чувствителност по отношение на измененията на абиотичните 
фактори и най-вече на киселинността на почвата, карабидите успешно могат да бъдат 
използвани за установяване на степента на антропогенно повлияване и замърсяване в 
даден район (Крыжановский, 1984; avgın, luff, 2010; langraf et al., 2016).

морфология, екология и разпространение
Семейството на бегачите е съставено от изключително разнородна по морфоло-

гични, биологични и екологични белези група. причина за високата степен на дивер-
генция е екологичната пластичност на семейството. В хода на еволюцията, под дейст-
вие на естествения отбор са се обособили признаци, които най-пълно са отговаряли на 
взаимодействието индивид – околна среда. докато основната група представители са се 
приспособявали към живот върху субстрата и от тях са се развили приспособления за 
наземен начин на съществуване, то у други представители се развиват приспособления 
за подземен начин на живот или за дендрофилия. приспособленията, изградили се в 
хода на еволюцията са: силни челюсти, дълги антени, ходилни, бегателни или копател-
ни крака и различни видове защитни органи (Крыжановский, 1983).
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Тялото на карабидите е удължено, винаги носи осезателни власинки; главата е 
прогнатичен тип, със закривени и заострени горни челюсти. преднегръдът обикнове-
но е по-широк от главата. Краката са добре приспособени за бягане, от където и идва 
и българското име на тези бръмбари. Върху предните крака обикновено има орган 
за почистване на антените. Вторият чифт крила е с типично карабидно жилкуване. 
Надкрилията най-често имат 9 бразди. Скулптурата им при повечето представители е 
силно усложнена, но понякога тя може напълно да отсъства. Коремчето е с шест види-
ми сегмента, само при подсемейство Brahininae те са 7 при женските и 8 при мъжките 
(Крыжановский, 1983).

Яйцата на карабидите са с типичната за твърдокрилите елипсовидна или цилин-
дрична форма, като на брой достигат от 4 до няколко стотин. Хорионът е тънък и без 
скулптура. Размерите на яйцето зависят както от размерите на имагото, така и от осо-
беностите в биологията. Развитието на яйцата протича за период от няколко дни до 
няколко седмици. при видове с грижи за потомството (например род Abax) яйцата са 
малко на брой, но много големи. Гигантски яйца снасят и пещерните видове, което е 
свързано с ограничените хранителни ресурси – ларвата на тези видове линее и какави-
дира, без да се храни (Deleurance, Deleurance, 1964).

ларвите на бегачите са подвижни, с удължено склеротизирано тяло и шестчлен-
ни крака. Обикновено развитието преминава през три ларвни възрасти. Върху био-
логията и морфологията на ларвните стадии на бегачите са работили немного автори 
(Jeannel, 1942; Гиляров, 1949; Гиляров, Шарова, 1954; Шарова, 1957, 1958, 1960, 1964, 
1976; Sturani, 1962; Hůrka, Duchac, 1980; Crowson, 1981; Brandmayr, Zetto Brandmayr, 
1982; arndt, 1991; luff, 1993; Makarow, 1994; Zetto-Brandmayr et al., 1998). ларвните ста-
дии на балканските и българските ендемитни карабиди са много слабо проучени, което 
дава насоки за бъдещи изследвания. Недостатъчно са изучени и ларвите на цели родове 
и трибуси. Все още не е направена и добра систематична таблица на родовете по ларвни 
стадии, което допълва интереса към семейството.

Местообитанията на бегачите са много разнообразни и се определят от начина 
на хранене, типа на почвата, влажностните и хидротермични показатели и редица дру-
ги фактори, действащи както сега, така и в исторически аспект (Крыжановский, 1983). 
Разпространението и срещаемостта на бегачите зависят главно от почвената влажност 
и температурата до 10 cm над земята (Erwin, 1985; Spies, Zebitz, 1995), а ландшафтната 
структура е определяща за тяхното пространствено разпределение (Kinnunen, Tainen, 
1994; pena et al., 2003). Обикновено бегачите се подразделят на три големи групи: мезо-
филни, хигрофилни и фитофилни (Darlington, 1943). Границите между тези три групи 
не са резки и в много случаи не могат да бъдат определени точно. Трябва да се уточни, 
че като ларви по-голямата част от бегачите са влаголюбиви, за разлика от имагиналната 
фаза, която е по-устойчива към засушаване.

Високата активност на бегачите предполага, че те могат да мигрират в рамките 
на няколко близко разположени местообитания. Важно е да се отбележи, че карабиди-
те, както много други почвени членестоноги, са чувствителни към хетерогенността на 
ландшафта и съответно се влияят от характера и начина на управлението на терито-
рията (Bommarko, 1997). В същото време, голяма част от бегачите са силно стенотопни 
(привързани към конкретно местообитание) и съхраняването на първичните им мес-
тообитания е от съществено значение за съществуването им.

Храненето в рамките на семейството на бегачите е необикновено разнообразно. 
първоначално се е считало, че всички представители на подразред adephaga са хищни 
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и по тази причина те били наричани „Carnivora“. действително, по-голяма част от бега-
чите имат хищен начин на живот. Много изследвания през последните години убеди-
телно доказват, че сред бегачите наред с типичните хищници има и фитофаги. Голяма 
част от карабидите във фаза имаго могат да се хранят както с животинска, така и с 
растителна храна. Във връзка с това бегачите могат да се разделят на три основни типа: 
зоофаги, фитофаги и миксофаги. Най-широко застъпени са миксозоофагите, което се 
обяснява с по-високата им екологична пластичност. Мирмекофилията е разпростране-
на сред групата paussini и ларвите на някои Ozaenini. ларвите на Orthogoniini обитават 
термитниците, където се хранят за сметка на обитателите им. единствените известни 
микофаги от семейството са индонезийските Mormolyce. Като цяло ларвите са по-спе-
циализирани към храната от имагото (Thiele, 1977).

изключително разнообразната биология на бегачите е обусловила развитието 
на широк диапазон от жизнени форми – екологични групи от бръмбари, които живеят 
в сходна среда и са придобили сходни приспособления за живот в тази среда, без да са 
таксономично обвързани (представители на различни видове могат да попадат в една 
и съща жизнена форма). Шарова (1981) разработва подробна и добре обоснована кла-
сификация на жизнените форми на имагото и ларвите на карабидите. Схемата включва 
строг йерархичен ред: клас, подклас, група и подгрупа жизнена форма. За класовете е 
от значение начинът на хранене; за подкласа – обитаемият локус; за групата – начи-
нът на придвижване. при възрастните класовете са три (Зоофаги, Миксофитофаги и 
Симфили), а при ларвите – пет (Зоофаги, Миксофитофаги, Мицетофаги, Симфили и 
ектопаразити).

продължителността на живота на карабидите е обикновено над една година, 
като при едрите видове може да достигне и четири години. Обикновено имагото живее 
относително дълго, а развитието на ларвите протича сравнително бързо. В някои слу-
чаи ларвната фаза е продължителна (в случаите, когато ларвата зимува), а имагинална-
та е съкратена. За умерените ширини е типично бързо развитие на преимагиналните 
форми, зимува имагото. почти винаги ларвата има три ларвни възрасти и линее два 
пъти. при не много видове броят на ларвните възрасти е съкратено до две. Такива са 
случаите при ектопаразитните ларви на род Lebia. при други видове (ектопаразитните 
ларви на род Brachinus) се наблюдава хиперметаморфоза и броят на ларвните стадии е 
увеличен на пет (Erwin, 1967).

при едногодишно поколение на бегачите от умерените ширини, те имат и един 
период на размножаване през годината. при тях се наблюдават няколко типа сезонна 
активност, които отчетливо се различават помежду си. Зимуващи фази могат да бъ-
дат както имагото, така и ларвата, а в някои случаи могат да зимуват и яйца (Schjötz-
Christensen, 1965) или какавиди (larsson, 1939). Според типовете сезонна активност се 
различават пет основни групи видове (Thiele, 1977): 1) Видове, размножаващи се през 
есента, с лятно развитие на ларвата и зимуващо имаго; 2) Видове, зимуващи във фаза 
ларва и размножаващи се през лятото или есента, без диапауза; 3) Видове със зимуваща 
ларва и лятна диапауза на имагото, размножаващи се през есента; 4) Видове с изменящ 
се период на размножаване, който може да протече през есента или пролетта, а ларвата 
се развива успешно както през летните, така и през зимните месеци; 5) Видове, чието 
развитие продължава повече от една година.

при благоприятни условия могат да се наблюдават и две поколения годишно. 
Това са случаи, когато по една или друга причина отпада лятната диапауза. при лабора-
торни условия, след премахване на лимитиращия фактор температура, продължител-
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ност на деня, храна и други, бегачите успешно се размножават през цялата година без 
прекъсване (Крыжановский, 1983).

Сезонната активност обикновено е свързана с оптималното съчетание на влаж-
ност и температура. Бегачите, като предимно мезо- и хигрофили, са активни през 
умерено топлите и влажни периоди от годината. В редица случаи, особено в аридни-
те райони, бръмбарите прекарват сухите периоди в състояние на диапауза (най-често 
имагинална) в почвата, като активността им се ограничава до ранните пролетни и къс-
ните есенни месеци (Шарова, 1981; Крыжановский, 1983).

Многочислени са полевите наблюдения върху денонощната активност на бега-
чите (Kirschner, 1964; Thiele, Weber, 1968; Thiele, 1977). Условно бегачите могат да бъдат 
разделени на 3 групи: видове с нощна активност, видове с дневна активност и видове 
без ясно изразена преобладаващо дневна или нощна активност. Границите между тези 
групи не са резки. В някои случаи различни индивиди на един и същи вид могат да 
имат различна денонощна активност. интересно е да се отбележи, че бегачите с нощна 
и дневна активност имат различия в окраската и поведението. Нощно активните са 
тъмно пигментирани – черно до кафяво, докато дневно активните имат защитна ок-
раска и цветът е в зависимост от субстрата, който обитават. денонощната активност 
може да варира и според сезона и географската ширина, на която даден вид се среща, 
както и в зависимост от активността на предпочитаните жертви, с които той се храни 
(Крыжановский, 1983; lövei, Sunderland, 1996; lövei, 2008).

Активността на бегачите е пряко зависима на първо място от температурата, 
като влияние оказват също влажността и осветеността, както и положението на луната 
и Слънцето (Kromp, 1999).

интересно, но не достатъчно разработено научно направление е етологията на 
бегачите (Den Boer et al., 1979; Schuett et al., 2018). Сравнително малко се знае и за хи-
мичните способи на карабидите за защита от врагове (Moore, 1979; Brandmayr et al., 
2009). имагото на бегачите притежава чифт жлези в края на коремчето, отделящи за-
щитни секрети, когато бръмбарът е обезпокоен или застрашен. Съставът на отделяните 
вещества варира значително сред различните видове (различни органични киселини, 
хинони, водороден пероксид и много други), като често секретът може да бъде с доста 
неприятно въздействие дори върху човека, особено ако попадне в очите или разранен 
участък от кожата. В това отношение особено интересни са представителите на подсем. 
Brachininae – бръмбари бомбардири, които при опасност насочват коремчето си към 
нападателя и с ясно различим звук изстрелват към него струйки дразнеща, парлива 
течност (Фиг. 1).

Географското разпределение на сем. Carabidae е изучено много по-добре в срав-
нение с това на другите семейства от разред Coleoptera. Бегачите отдавна се използват 
като модел за зоогеографска подялба и анализ на сушата на Земята. Това се дължи на 
сравнително доброто познаване на семейството на видово и надвидово таксономично 
ниво. друга причина за използването на бегачите за зоогеографски анализ е видовото 
богатство и екологичната им пластичност. В повечето случаи те се явяват полифаги, т. 
е. не са зависими от даден биотичен елемент. Освен това е известно, че много видове са 
тясно свързани със състава на почвата, а тя се явява в повечето случаи водещ абиотичен 
фактор, определящ облика на екосистемите. изборът на местообитание винаги е специ-
фичен и поради това карабидите често се използват при оценка на даден локус (Kromp, 
1999). привързаността на бегачите към определен почвен тип ги прави удобни обекти за 
зоологична диагностика на почвите (Крыжановский, 1983; Schwerk, Szyszko, 2006).
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Необходимо е да се уточни, че много от бегачите са безкрили, което възпрепят-
ства преодоляването на природни бариери. Този факт обяснява разпространението на 
някои видове в сравнително неголеми ареали. Такива локализирани индивиди са удобни 
за характеризиране и сравняване на карабидофауната на даден регион, който те обитават. 
Материали, засягащи разпространението и възможностите за разселване на карабидите 
са събрани в сборника от първата среща на европейските карабидолози (Den Boer, 1971).

Ареалът на семейството обхваща почти цялата суша. В планините карабидите 
достигат до границите на вечните снегове (4000 – 4500 m надм. в.). Бръмбари бегачи 
се срещат и в почти всички обитаеми от други насекоми пещери. Ареалите на бегачи-
те са изключително разнообразни. известни са видове с необикновено големи ареали, 
а също така и видове, разширили ареалите си под действие на човека. Съществуват 
видове с големи, но разпокъсани ареали. От друга страна съществуват много видови 
и надвидови таксони, локализирани в изключително малки пространства. Такива са 
островните, пещерните и високопланинските ендемити.

В естествените екосистеми абсолютната численост на бръмбарите бегачи е обик-
новено по-ниска, отколкото в антропогенните, но за сметка на това тяхното видово 
разнообразие е значително по-голямо (Крыжановский, 1983). Разпределението им е не-
равномерно, като при благоприятни условия се формират зони с висока концентрация 
и значителна численост на отделните видове. Сред естествените екосистеми на умере-
ните ширини най-висока е числеността и биомасата на бръмбарите бегачи в широко-
листните гори, лесостепите и някои варианти на степи.

Практическо значение
практическото значение на бегачите се определя от тяхната биология, от мно-

гообразието на жизнените им форми и от високата им екологична пластичност. В по-
вечето случаи това значение се явява положително във връзка с първостепенната роля 
на много представители на семейството като активни хищници в регулиране числе-
ността на много насекоми, мекотели, червеи и други безгръбначни, в това число и опас-
ни селскостопански и горски вредители (Коваль, 1986; Kromp, 1999; Van Toor, 2006). 
Карабидите могат да погълнат до 3½ пъти теглото си за един ден, като един екземпляр 
Carabus sp. изяжда 8 – 10 ларви на колорадския бръмбар за ден (Trautner, Geigenmüller, 

Фиг. 1. Вляво: Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – Чехия, 17.V.2017 г. Снимка: Miloš Zábrodský ©. 
Вдясно: бръмбар бомбардир в защитна поза. Снимка: Интернет (https://elghada.wordpress.com/2018/02/06).
Fig. 1. Left: Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – Czech Republic, 17.V.2017. Photo: Miloš Zábrodský ©. 

Right: Bombardier beetle in defence position. Photo: Internet (https://elghada.wordpress.com/2018/02/06).
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1987). Счита се, че в една биоценоза карабидният комплекс е в състояние да унищо-
жи до 47% от безгръбначните неприятели, като при това масовото появяване на даден 
вредител по монокултурите индуцира концентрирането и преминаването на много от 
хищните бегачи към изхранване с въпросния вид (Антоненко, 1980). Особено ефек-
тивни са едрите видове карабиди (Oberholzer et al., 2003). Сред най-значимите хищни 
карабиди в България, хранещи се с гъсеници на пеперуди и явяващи се основни естест-
вени регулатори на числеността на гъботворката, са златистият гъсеничар (Calosoma 
sycophanta) и обикновеният гъсеничар (Calosoma inquisitor (Фиг. 2).

Активни унищожители на различни видове охлюви са Cychrus semigranosus и 
най-едрите наши представители на семейството – големият виолетов бегач (Carabus 
scabrosus) (Фиг. 3) и големият черен бегач (Carabus gigas). полифагни хищници са дори 
някои от най-масовите видове, като черния (Carabus coriaceus) и овалния бегач (Carabus 
convexus) (Фиг. 4).

Фиг. 2. Вляво: Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – резерват „Лешница“, Шипченска планина, 
14.VI.2014 г. Вдясно: Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) – южно от с. Осетеново, Сърнена средна гора,  

9.V.2020 г. Снимки: авторът
Fig. 2. Left: Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – Leshnitsa Reserve, Shipchenska Planina Mts., 

14.VI.2014. Right: Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) – S Osetenovo vill., Sarnena Sredna Gora Mts., 
9.V.2020. Photos: the author

Фиг. 3. Вляво: Cychrus semigranosus Palliardi, 1825 – Румъния. Снимка: Cătălin Murgocea ©. Вдясно:  
Carabus scabrosus Olivier, 1789 – Гращица, Западни Родопи, 17.VII.2020 г. Снимка: авторът

Fig. 3. Left: Cychrus semigranosus Palliardi, 1825 – Romania. Photo: Cătălin Murgocea ©. Right:  
Carabus scabrosus Olivier, 1789 – Grashtitsa vill., Western Rhodope Mts., 17.VII.2020. Photo: the author
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Хищни са също останалите видове от род Carabus, както и мнозинството от по-
дребните бегачи – представителите на подсемейство Cicindelinae (скачащи бръмбари) 
(Фиг. 5), както и родовете Leistus, Nebria, Loricera, Siagona, Abax, Poecilus и Pterostichus (Фиг. 
6), Laemostenus, Agonum, Chlaenius, Drypta, атрактивните Brachinus и ендемичните Molops 
и Tapinopterus. Хищни са също и много от най-дребните представители на семейството, 
които се хранят с ларви, колемболи и др. Такива са например представителите на родовете 
Notiophilus, Dyschirius, Trechus, Tachys, Asaphidion, Bembidion, Microlestes, Philorhizus (Фиг. 7).

Високата екологична плътност на някои от хищните видове дава възможност за 
използването им в биологичната борба (Тряпицын и др., 1982). предвид хищния начин 
на живот на повечето карабидни ларви, ефектът от една подобна биоагротехническа 
акция многократно се мултиплицира. Възможно е разработването на методи за изкуст-
вено размножаване на определени видове и вторичното им разселване в силно засег-
нати от неприятеля участъци. целесъобразни обекти в това направление са например 
ларвите на род Lebia, които са ектопаразити по листоядите (сем. Chrysomelidae) (Weber 
et al., 2006, 2008).

Фиг. 4. Вляво: Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 – Петрохан, Западна Стара планина, 15.IV.2016 г. Вдясно: 
Carabus convexus Fabricius, 1775 – западно от с. Бързия, Западна Стара планина, 13.IV.2018 г. Снимки: авторът

Fig. 4. Left: Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 – Petrohan Pass, Western Stara Planina Mts., 15.IV.2016. Right: 
Carabus convexus Fabricius, 1775 – W Barziya vill., Western Stara Planina Mts., 13.IV.2018. Photos: the author

Фиг. 5. Вляво: Cicindela campestris Linnaeus, 1758 – южно от Рудозем, Източни Родопи, 19.V.2016 г. Вдясно: 
Cicindela sylvicola Dejean, 1822 – Петрохан, Западна Стара планина, 13.VII.2017 г. Снимки: авторът
Fig. 5. Left: Cicindela campestris Linnaeus, 1758 – S Rudozem, Eastern Rhodope Mts., 19.V.2016. Right:  

Cicindela sylvicola Dejean, 1822 – Petrohan Pass, Western Stara Planina Mts., 13.VII.2017. Photos: the author
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Голямата активност и охота за хранене на бегачите обуславят важната им роля 
в биоценозите, където те не само участват в регулирането на числеността на други-
те безгръбначни, но и се явяват съществени участници в кръговрата на веществата. 
експерименти, в които бегачите са били изключени от екосистемата (Scherney, 1959) 
показват, че процесите на саморегулация в такава система значително се нарушават, а 
числеността на масовите вредители нараства.

Малка част от бегачите фитофаги и миксофаги се явяват вредители по селскосто-
панските култури (Крыжановский, 1983; lövei, Sunderland, 1996). Някои представители 
на трибусите Zabrini и Harpalini се считат опасни за житните култури. В България по-

Фиг. 6. Вляво: Abax ovalis (Duftschmid, 1812) – Гращица, Западни Родопи, 6.V.2018 г. В средата:  
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – Дуранкулак, 30.VI.2017 г. Вдясно: Pterostichus niger (Schaller, 1783),  

до него Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) в мнима смърт – западно от Копривщица, Същинска 
Средна гора, 6.VI.2020 г. Снимки: авторът

Fig. 6. Left: Abax ovalis (Duftschmid, 1812) – Grashtitsa vill., Western Rhodope Mts., 6.V.2018. Middle:  
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – Durankulak beach, 30.VI.2017. Right: Pterostichus niger (Schaller, 1783),  
and Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) in false death – W Koprivshtitsa, Sashtinska Sredna Gora 

Mts., 6.VI.2020. Photos: the author

Фиг. 7. Вляво: Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) – Англия, юли 2008 г. Снимка: Trevor and Dilys  
Pendleton ©. В средата: Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) – Украйна, юни 2015 г. Снимка: Boris Loboda 

©. Вдясно: Philorhizus sigma (P. Rossi, 1790) – Финландия, март 2008 г. Снимка: Pentti Ketola ©
Fig. 7. Left: Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) – England, July 2008. Photo: Trevor and Dilys Pendleton ©. 

Middle: Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) – Ukraine, June 2015. Photo: Boris Loboda ©. Right:  
Philorhizus sigma (P. Rossi, 1790) – Finland, March 2008. Photo: Pentti Ketola ©
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значителни щети нанасят представители на родовете Zabrus, Amara, Harpalus, Acinopus, 
Ophonus и Anisodactylus. Броят на облигатните фитофаги обаче е сравнително малък, а 
колкото до миксофагите, то тяхната роля е двояка. известният нерядко като вредител 
по ягодата у нас и в европа Harpalus rufipes (Degeer, 1774) е отбелязан и като ентомофаг, 
хранещ се с колорадския бръмбар и други опасни селскостопански вредители (Буреш, 
лазаров, 1956; Burmeister, 1939; Briggs, 1965). Според Крыжановский (1974) растително-
ядният вид Amara similata (Gyllenhal, 1810) наред с повредите, които нанася върху раз-
личните кръстоцветни и зеленчукови растения, снижава продуктивността и на редица 
плевели. Същият автор отбелязва, че е нецелесъобразно да се прилагат изтребителни 
агрохимически мероприятия против повечето вредни бегачи, с изключение на житните 
вредители от род Zabrus, и то само при тяхното масово размножаване, каквото от годи-
ни не е констатирано, поне в България (по лични наблюдения на автора). по отношение 
на останалите видове, повреждащи селскостопанските култури, достатъчно ефективно 
средство за борба се явява добрата агротехника (Крыжановский, 1983).

друг аспект, който мотивира изследванията върху семейството, е ролята на бе-
гачите като преносители на хелминти и болести. има наблюдения, че някои карабиди 
се явяват междинни гостоприемници за ларви на някои цестоди и нематоди. Някои ви-
дове бегачи, като често срещания Carabus coriaceus са отбелязани като преносители на 
Trihinella spiralis (Owen, 1835) (Merkushev, 1960). Като правило обаче карабидите нямат 
съществено значение като разпространители на зарази по хората и домашните живот-
ни (Крыжановский, 1983).

Бръмбарите бегачи са насекоми с пълна метаморфоза, обитатели предимно на 
повърхностно-почвените слоеве, където произтичат най-важните за биоценозите про-
цеси на трансформация на органичните вещества (Шарова, 1981). Те са обилни и устой-
чиво свързани с дадени условия на средата (Dufrêne, legendre, 1997). Това определя 
ролята им като добри биоиндикатори на почвено-климатичните и екологични условия. 
Тези съществени аргументи лежат в основата на възможността бръмбарите бегачи и 
техните съобщества да се използват широко за биоиндикация на условията на сухо-
земната среда в системата на биологичния мониторинг (Desender, Baert, 1995; luff, 1996; 
Cranston, Trueman, 1997; pearsall, 2007).

екологията и таксономията на много от видовете са добре известни, освен това 
карабидите са лесни за проучване, което ги прави удобни модели за различни анали-
зи, включително свързани с оценяване и измерване на биоразнообразието и интензив-
ността на различни нарушения (Rainio, Niemelä, 2003; langraf et al., 2016). Освен това 
разпределението на бегачите в биотопите в най-голяма степен зависи от физикохимич-
ните свойства на средата и по-малко от хранителните обекти, което увеличава значе-
нието им като добри индикатори за състоянието на природните условия при различни 
мониторингови и биоиндикационни изследвания (Гиляров, Шарова, 1954; Gerken, 1981; 
Gerken et al., 1991; Desender, Baert, 1995; Eyre et al., 1996; luff, 1996; Cranston, Trueman, 
1997; Bonn et al., 2002; pearsall, 2007).

Карабидите са високо чувствителни по отношение на измененията на абиотич-
ните фактори и най-вече на киселинността на почвата. доказана е високата чувствител-
ност на повечето карабиди към различни пестициди и някои изкуствени торове, което 
води до масовото им загиване след тяхното приемане (Крыжановский, 1983; Van Toor, 
2006). при постоянно въздействие на химикали видовият състав на бегачите рязко 
обеднява, като при това изчезват видове от родовете Carabus и Calosoma – ефективните 
естествени врагове на много селско- и горскостопански вредители (Федосимов, 1978). 
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Същевременно, ефектът от пестицидите върху хищниците е по-дълготраен (Huusela-
Veistola, 2000).

доказано е отрицателното действие върху броя на видовете и индивидите на 
тежки метали (Ermakov, 2004) и химични съединения, като SO2 (paoletti, Bressan, 1996). 
Бръмбарите бегачи успешно могат да бъдат използвани за установяване степента на 
замърсяване на даден район (Крыжановский, 1984; avgın, luff, 2010). Те са успешно 
прилагани и при проследяване на промените в параметрите на околната среда в зави-
симост от градиента на убранизацията (Hartley et al., 2007; Magura et al., 2010). Според 
allegro, Sciaky (2003) бръмбарите бегачи добре отразяват екосистемната стабилност 
или стрес.

индикаторната роля на карабидите се разглежда в два аспекта – качествен и ко-
личествен (Heydemann, 1955). В качествено отношение особено съществени са стено-
бионтните видове. Макар и тяхната индикационна ценност да има предимно местно 
значение, това, че са ограничени от тесен набор екологични фактори ги прави удобни за 
проследяване на някои екологични процеси в обитаваните от тях екосистеми (Гиляров, 
1965; Арнольди, Матвеев, 1973; Thiele, 1977; Teofilova, Kodzhabashev, 2020).

Карабидите са използвани предимно за характеризиране на качествата на место-
обитанията (Mossakowski, paje, 1985; Bräunicke, Trautner, 2002; Teofilova, 2018) или при 
оценяване въздействието на управлението или промяната на местообитанията върху 
съобществата (Grandchamp et al., 2005; latty et al., 2006; Rainio, 2009). използвани са и 
като тестови организми за изследване на връзката на видовото присъствие с отделни 
параметри на околната среда (Irmler et al., 2002; Eyre et al., 2005). Анализът на карабид-
ни съобщества от разнородни биотопи позволява определяне на индикаторни видове 
за конкретни местообитания (larsen et al., 2003). Бегачите са също подходящи орга-
низми при индикация на количествено определяните променливи на околната среда 
(Gerisch et al., 2006). Качествата им на зооиндикатори са успешно използвани и при 
оценки на въздействието на рекреационното натоварване (Mądrzejowska, Skłodowski, 
2008). Успешно се прилагат и при оценяване на биоразнообразието от потенциални 
консервационно значими територии (Emberson et al., 2011; Teofilova et al., 2012; Teofilova, 
Kodzhabashev, 2020).

Установено е, че бегачите сигнализират за действието на промените в климата 
(ashworth, 1996; Teofilova, 2017), фрагментацията на местообитанията (Halme, Niemelä, 
1993; Magura et al., 2001; lehvävirta et al., 2006; lövei et al., 2006), урбанизацията (Niemelä 
et al., 2002; Magura et al., 2004), измененията и управлението на горите (Niemelä et al., 
1993; Koivula et al., 2002; pearce, Venier, 2006), земеползването (Vanbergen et al., 2005), 
както и управленските практики в пасища (Rushton et al.,1989; Blake et al., 1996) и земе-
делски площи (Kromp, 1999).

Работата по отношение на бегачите на европейско ниво е заложена в принципите 
на Natura 2000 и се състои от една страна в наблюдението и опазването на девет европей-
ски вида, а от друга – бегачите могат да се използват като индикаторна група в програ-
мите за мониторинг на целевите местообитания (arndt, 2008). Към настоящия момент в 
приложение 2 и приложение 3 на Закон за Биологичното Разнообразие (обн. 2002, изм. 
и доп. 2018) са вписани два от българските представители на семейството. В списъци-
те на директива 92/43 попадат три вида. един вид е включен в IuCN Red list с кате-
гория „почти застрашен“ (NT). В Червената книга на България са включени общо осем 
вида: два вида с категория „критично застрашен“ (CR), три вида с категория „застрашен“ 
(EN), три вида с категория „уязвим“ (Vu) (Golemanski et al., 2015). Немалко са и ледни-
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ковите реликти, напр. Nebria gyllenhali Schönherr, 1806, Carabus menetriesi Faldermann in 
Hummel, 1827, Carabus hortensis linnaeus, 1758, Trechus rubens (Fabricius, 1792), Bembidion 
bipunctatum (linnaeus, 1760), Sinechostictus stomoides (Dejean, 1831), Xenion ignitum (Kraatz, 
1875), Myas chalybaeus (palliardi, 1825), Amara nigricornis C. G. Thompson, 1857, Amara 
erratica (Duftschmid, 1812), Amara messae Baliani, 1924, Amara quenseli (Schönherr, 1806), 
Cymindis vaporariorum (linnaeus, 1758), Cymindis  vassili B. V. Guéorguiev, 2001.

Списък на защитените видове бегачи в България:
Cephalota elegans (Fischer von Waldheim, 1823) – ЧК (EN)
Cephalota circumdata (Dejean, 1822) – ЧК (EN)
Calosoma sycophanta (linnaeus, 1758) – CORINE, ESC Red list
Carabus menetriesi Faldermann in Hummel, 1827 – директива 92/43
Carabus intricatus linnaeus, 1760 – IuCN (NT) (Фиг. 8)
Carabus variolosus Fabricius, 1787 – ЧК (CR); директива 92/43; ЗБР (2 и 3)
Carabus clathratus linnaeus, 1761 – ЧК (EN)
Carabus hungaricus Fabricius, 1792 – директива 92/43; Bern Convention; CORINE; 

ЗБР (2 и 3); ЧК (Vu)
Carabus scabrosus Olivier, 1789 – ЧК (Vu)
Pachycarus cyaneus (Dejean, 1830) – ЧК (CR)
Pheggomisetes bureschi (Knirsch, 1923) – ЧК (Vu)
В заключение следва да се подчертае, че бръмбарите бегачи са животни с много-

странни качества, голяма част от които все още предстои да бъдат установени, изслед-
вани, анализирани и оценени.
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the ground beetles (Coleoptera: Carabidae)  
and their role as bio-agents

T. Teofilova
Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BaS, Sofia

(summary)

This publication aims to present some common and applied characteristics of 
ground beetles (Insecta: Coleoptera: Carabidae) and to introduce the audience to one of the 
largest families of hard-winged insects. a literary overview on certain ecological features of 
carabid beetles, relevant to their practical importance and their role in biological control has 
been carried out. The study gives information about the carabids as insects with complete 
metamorphosis, cosmopolitan distribution and determining importance for the functioning 
of ecosystems, both in terms of energy flow and in relation to the reduction of the numbers 
of a numerous agricultural and forestry pests; as inhabitants mainly of the surface soil layers, 
carabids play an important role in the processes of transformation of organic substances. 
Notes on carabids’ morphology, biology, ecology, and distribution are given. The main topic 
is their practical importance as active predators and bioindicators, with examples of concrete 
species occurring in Bulgaria. list of Bulgarian species with conservation significance is also 
provided. It is also pointed that ground beetles are animals of multifaceted qualities, many of 
which are yet to be established, examined, analysed and evaluated.
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