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Abstrakt 

V rokoch 2014 až 2017 bol realizovaný výskum spoločenstiev bystrušiek na lokalite Bábsky 

les. Zamerali sme sa bystrušky rodu Carabus a ich aktivitu na lesnom stanovišti. Zaznamenali 

sme výskyt 5 druhov z tohto rodu: Carabus coriaceus, C. nemoralis, C. scheidleri, C. ulrichii 

a C. violaceus. Najmenej zastúpeným druhom bol C. scheidleri. Zastúpenie jednotlivých 

druhov sa počas roka menilo v závislosti od sezónneho vývinu jednotlivých druhov. Skoro na 

jar v priebehu apríla mája vrcholila aktivita druhu C. ulrichii, v júni sa začali viac aktivizovať 

druhy prezimujúce v larválnom štádiu: C. coriaceus a C. violaceus. V júli mal maximum 

aktivity druh C. nemoralis. Jesenné maximá aktivity boli ovplyvnené aktivitou C. coriaceus, 

C. violaceus. Extrémy teplôt sa prejavili na skoršom nástupe fenologických javov 

jednotlivých druhov a na zaznamenanej miere aktivity.  
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Abstract 

The research devoted to study of ground beetles coenoses on forest stand at the locality 

Bábsky les was carried out during the years 2014-2017. We focused on the genus Carabus on 

the forest stand. We recorded 5 species of the genus Carabus: Carabus coriaceus, C. 

nemoralis, C. scheidleri, C. ulrichii and C. violaceus; C. scheidleri was the least represented 

species. The dominance of the individual species differed according their individual seasonal 

development. During April and May, the peak of activity of C. ulrichii was recorded, 

followed by rising activity of larval hibernating species C. coriaceus and C. violaceus. In 

July, the peak of activity of C. nemoralis was recorded. The autumnal activity was influenced 

mainly by activity of reproducing populations of C. coriaceus and C. violaceus. The extremes 

of weather influenced the phenological aspects and activity rate of individual species.  

Keywords: extreme weather, dominance, seasonal activity, forest 



Úvod 

Bystrušky patria k jedným najčastejšie využívaným modelovým skupinám pre biologické 

štúdie. Dôvody sú rôzne: relatívne stabilná taxonómia, druhová bohatosť, výskyt vo väčšine 

terestrických stanovíšť a geografických areáloch, dostupnosť jednoduchých metód zberu, 

známa citlivosť na environmentálne zmeny (Kotze at al., 2011). 

Fenológia - načasovanie sezónnych aktivít živočíchov a rastlín - je možno najjednoduchším 

procesom na sledovanie zmien v ekológii druhov v reakcii na zmenu klímy. Reakcie 

jednotlivých druhov na zmenu klímy môžu narušiť ich interakcie s ostatnými na rovnakej 

alebo susednej trofickej úrovni. Ak úzko spolupracujúce alebo konkurenčné druhy vykazujú 

odlišné reakcie alebo náchylnosť na zmenu, výsledok ich interakcií sa môže zmeniť, ako 

naznačujú dlhodobé údaje o suchozemských aj morských organizmoch. Možno preto 

očakávať, že rýchle klimatické zmeny alebo extrémne klimatické udalosti môžu zmeniť 

zloženie spoločenstiev (Walther a kol., 2002). 

Fenologické zmeny vyvolané zmenou klímy sú na vyšších trofických úrovniach (t.j. 

sekundárne konzumenty) pomalšie ako na nižších trofických úrovniach (s výnimkou drevín), 

takže prvé z nich sú obzvlášť citlivé na narušenie fenologických nadväzností (Thackeray et 

al., 2010) Carabidae zastupujú dôležitú potravnú úlohu v mnohých terestrických (Thiele 

1977; Lovei and Sunderland 1996.) Patria k najvýznamnejším hmyzím predátorom pôdnej 

fauny a to najmä v regiónoch mierneho klimatického pásma  (Loreau 1990). Cieľom nášho 

výskumu bolo zistiť vplyv poveternostných podmienok a extrémov počasia na spoločenstvo 

a aktivitu bystrušiek rodu Carabus na lesnom stanovišti.  

 

Materiál a metódy 

Výskum bol realizovaný v rokoch 2014 až 2017 na lesnom stanovišti na lokalite Bábsky les 

(Juhozápadné Slovensko, okres Nitra). Výskumná lokalita Báb reprezentuje nížinné, resp. 

pahorkatinné dubovo-hrabové lesy v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine 

strednej Európy. Založená bola už v roku 1967 na účely výskumného projektu Báb v rámci 

Medzinárodného biologického programu (International Biological Programme, IBP).  

Na odchyt bola použitá metóda padacích (zemných) pascí - 180ml plastové poháre boli 

vsunuté do pôdy po okraj, ako konzervačné médium bol použitý ocot. V rokoch 2014 – 2016 

bolo inštalovaných 13 a v roku 2017 bolo inštalovaných 7 padacích pascí na ploche 20x20 

metrov. Pasce boli vymieňané v týždenných intervaloch, od začiatku apríla (13. – 14. týždeň 

v roku) do konca októbra (40. – 42. týždeň v roku). Pre determináciu druhov rodu Carabus 

bola použitá publikácia Hůrku (1996). Na základe týždenných odchytov sme vyhodnotili 



sezónnu aktivitu, a to prepočítaním počtu odchytených jedincov v danom týždni na jednu 

pascu. 

Ako základnú charakteristiku spoločenstva bystrušiek z rodu Carabus sme použili 

dominanciu. Dominanciu pre každý druh sme vypočítali podľa vzťahu (Losos et al., 1984): 

%100
N

n
D i

i    

kde ni predstavuje počet jedincov druhu, N je počet jedincov všetkých druhov v hodnotenom 

spoločenstve. 

Na základe dominancie sme zaradili druhy do jednotlivých tried podľa Tischlerovej stupnice 

(Tischler, 1949): 

E eudominantný druh 10% Di  100% 

D dominantný druh 5%  Di 10% 

Sd subdominantný druh 2%  Di 5% 

R recedentný druh 1%  Di 2% 

Sr subrecedentný druh 0%  Di 1% 

 

Meteorologické údaje boli získané v údajov dostupných online z webovej stránky AMET - 

sdružení Litschmann & Suchý (www.amet.cz). Priemerné denné teploty boli základom pre 

výpočet sumy aktívnych teplôt. Týždenná suma aktívnych teplôt bola súčtom priemerných 

denných teplôt rovných alebo vyšších ako 10°C. V prípade, že priemerná denná teplota bola 

nižšia ako 10°C, do týždenného súčtu sa nezapočítavala. Pre každý týždeň sledovania boli 

vypočítané aj týždenné úhrny zrážok (obr. 1). Klimatická charakteristika bola hodnotená 

podľa normálu. 

 

Výsledky  

Na sledovanej lokalite bolo celé obdobie sledovania sumárne odchytených 2084 jedincov 

rodu Carabus, ktoré patrili k 5 druhom: Carabus (Procrustes) coriaceus coriaceus Linnaeus, 

1758 (bystruška kožovitá); Carabus (Eucarabus) ulrichii ulrichii  Germar; 1824 (bystruška 

zlatomedená), Carabus (Megodontus) violaceus violaceus Linnaeus, 1758 (bystruška fialová); 

Carabus (Archicarabus) nemoralis nemoralis O.O Muller, 1764 (bystruška hájna) a Carabus 

(Morphocarabus) scheidleri helleri Ganglbauer, 1891 (bystruška menivá). Zastúpenie 

jednotlivých druhov sa v rokoch mierne menilo, výnimkou bol rok 2014 kedy výrazne 

dominoval druh C. ulrichii. C. scheidleri bol počas všetkých sledovaných rokov najmenej 

zastúpeným druhom, jeho zastúpenie nepresiahlo ani v jednom roku 10% (tab. 1). Na základe 



hodnotenia podľa Tischlerovej stupnice patril druh C. schidleri do kategórie dominantný 

druh, okrem roku 2015, kedy bol druhom subdominantným. Ostatné zaznamenané druhy boli 

druhmi eudominantými, s výnimkou roku 2014, kedy bolo zastúpenie druhu C. violaceus pod 

5% (tab. 1). 

 

Tab. 1. Zastúpenie (dominancia, %) jednotlivých druhov rodu Carabus na lesnom stanovišti 

na lokalite Bábsky les v rokoch 2014 – 2017. 

druh 2014 2015 2016 2017 

Carabus coriaceus 16,9 25,9 20,2 13,8 

Carabus nemoralis 18,0 16,6 13,3 10,6 

Carabus scheidleri 5,4 2,1 7,2 6,3 

Carabus ulrichii 54,9 32,5 27,2 33,3 

Carabus violaceus 4,8 22,9 32,1 36,0 

Spolu % 100 100 100 100 

Zaradenie druhu podľa Tischelrovej stupnice (Tischler, 1949) 

 eudominantný  dominantný  subdominantný 

 

Sezónna aktivita spoločenstva bystrušiek rodu Carabus  

Všeobecne môžeme priebeh sezónnej aktivity rozdeliť do troch hlavných období, 

definovaných maximom aktivity: jarná aktivita, začínajúca v apríli  a prebiehajúca do konca 

mája s maximom aktivity viac menej okolo polovice mája; letná aktivita s vrcholom aktivity 

v auguste a jesenná aktivita s vrcholom v polovici septembra. V polovici júna 

zaznamenávame  mierne zvýšenie aktivity. Aktivita chrobákov rodu Carabus bola 

zaznamenaná vo všetkých rokoch už na začiatku apríla, avšak s rozdielmi v zaznamenaných 

počtoch. V roku 2014 bola už na začiatku apríla zaznamenaná pomerne vysoká aktivita (2,8 

jedincov na pascu), v porovnaní s ostatnými rokmi  bola porovnateľná aktivita zaznamenaná 

v roku 2015 na prelome apríla a mája (18. – 19. týždeň), v roku 2016 v tretej dekáde apríla 

(16. týždeň) a v roku 2017 až v polovici mája (obr. 1). V jednotlivých rokoch sme však 

zaznamenali určité rozdiely v načasovaní maximálnej aktivity ako aj v zaznamenaných 

počtoch jedincov na pascu v termíne zaznamenaného vrcholu aktivity. V roku 2014 boli jarné 

maximá zaznamenané už v mesiaci apríl, rovnako ako v roku 2016, miera aktivity bola 

porovnateľná (3,2 a 2,9 jedincov na pascu, obr. 1).  



 

 

 
 

Obr. 1. Suma aktívnych teplôt za týždeň (os y1), týždenný úhrn zrážok (os y2) pre lokalitu Báb 

a aktivita druhov rodu Carabus (počet jedincov na pascu) na lesnom stanovišti Bábskeho lesa 

v rokoch 2014 až 2017. Na osi x sú uvedené týždne v roku.  
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V rokoch 2015 a 2017 bol vrchol jarnej aktivity zaznamenaný v 19. resp. 20. týždni, takisto 

s porovnateľnou mierou aktivity (4,4 a 3,7 jedincov na jednu pascu, obr. 1).  Nasledovalo 

krátke obdobie poklesu aktivity do začiatku júna a v polovici júna bolo zaznamenané zvýšenie 

aktivity, ktoré bolo výraznejšie najmä v roku 2017 s takmer rovnakou mierou aktivity aká 

bola v tom roku zaznamenaná počas jarného maxima (obr. 1). Vrchol letnej aktivity sme 

v roku 2015 zaznamenali už v polovici júla a miera aktivity bola takmer dvojnásobná 

v porovnaní s rokom 2014 a 2016. Vrchol letnej aktivity bol v roku 2014 zaznamenaný 

koncom júla, v roku 2017 v prvej a v roku 2016 druhej polovici augusta. Vrchol jesennej 

aktivity bol v roku 2015 zaznamenaný už začiatkom septembra s vysokou mierou aktivity 

v porovnaní s ostatnými rokmi. V roku 2014 a 2016 bol vrchol jesennej aktivity zaznamenaný 

v polovici septembra. V roku 2017 sa vrchol jesennej aktivity výraznejšie neprejavil (obr. 1).  

Sezónna aktivita jednotlivých druhov 

Sezónna aktivita spoločenstva bystrušiek rodu Carabus je výsledkom sezónnej aktivity 

jednotlivých druhov a ich sezónny vývoj ovplyvňuje načasovanie jednotlivých maxím aktivity 

počas roka. Carabus ulrichii je zo všetkých sledovaných bystrušiek najskoršia v aktivite, 

aktívna je v priebehu apríla a mája. Jarné maximá aktivity bystrušiek, ich načasovanie ako aj 

miera aktivity, sú jednoznačne tvorené aktivitou tohto druhu na jar (porovn. obr.1 a obr. 2). 

Počas júna a júla nastáva útlm aktivity a od polovice júla aktivita opätovne stúpa s maximom 

aktivity v priebehu augusta; od druhej polovice augusta  aktivita tohto druhu klesá.  Od 

začiatku júna za začínajú výraznejšie aktivizovať ďalšie dva druhy bystrušiek; Carabus 

coriaceus a Carabus violaceus. Aktivita týchto dvoch druhov ovplyvňuje júnové maximum 

aktivity. S výnimkou roku 2015, C. coriaceus je počas júla v útlme a od polovice augusta 

aktivita tejto bystrušky opäť stúpa s maximom aktivity v polovici septembra. Táto bystruška 

bola aktívna do neskorej jesene. C. violaceus je viac menej aktívna počas celého leta a jej 

aktivita v rokoch 2015 a 2016 výrazne ovplyvňovala neskoré letné a jesenné maximá aktivity. 

Aktivita C. nemoralis sa prejavovala najmä v júli a spolu s C. ulrichii sa významne podieľa na 

letných maximách aktivity (obr. 2). Druh C. scheidleri bol veľmi málo zastúpený a jeho 

sezónnu aktivitu ako aj jeho príspevok k sezónnej aktivite spoločenstva bystrušiek na 

sledovanej lokalite nebolo možné objektívne zhodnotiť.  

Klimatická charakteristika sledovanej lokality 

Rok 2014 bol v porovnaní s normálom veľmi teplý. Mimoriadne teplý bol najmä začiatok 

roka a to už od januára do marca, apríl bol veľmi teplý. Okrem júla, ktorý bol teplý, bolo od 

mája do októbra teplota v normále. Záver roka bol opäť veľmi teplý. Zima 2014 – 2015 bola 

tak veľmi teplá, január 2015 bol mimoriadne teplý.  



 

 

 

 

 
 

Obr.2. Sezónna aktivita druhov rodu Carabus na lesnom stanovišti na lokalite Báb v rokoch 

2014 až 2017. Na osi x sú uvedené týždne v roku, na osi y sú uvedené počty jedincov 

v prepočte na jednu pascu.  
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Mimoriadne teplé boli aj letné mesiace roku 2015 (júl, august). Október bol ešte teplotne 

normálny, ale zima 2015 – 2016 bola opäť teplá a február 2016 mimoriadne teplý. Jarné 

mesiace roka 2016 boli teplé; jún a  júl boli veľmi teplé. Okrem septembra, ktorý bol veľmi 

teplý boli ostatné mesiace roku 2016 teplotne normálne. Január 2017 bol mimoriadne studený. 

Marec bol naopak mimoriadne teplý. Veľmi teplé boli mesiace jún a august 2017. Záver roka 

bol teplotne normálny. Podľa klimatickej vodnej bilancie v roku 2014 bol nástup do suchého 

obdobia zaznamenaný na konci apríla, v roku 2015 na prelome apríla a mája a v roku 2017 

v máji. Podľa klimatickej vodnej bilancie bolo sucho v roku 2015 výraznejšie v porovnaní 

s ostatnými rokmi a pokračovalo až do konca roka. V roku 2014 bol koniec sucha 

zaznamenaný v septembri a v roku 2017 v novembri (obr. 3). 

 

Diskusia 

 

Sledovaných 5 druhov bystrušiek má rozdielnu fenológiu, čo má vplyv na sezónnu aktivitu 

ale aj sezónne zmeny v zložení spoločenstva bystrušiek.  

V Európe a inde v rámci mierneho pásma je väčšina Carabidae jednogeneračných (Thiele, 

1971) hoci dospelé jedince môžu prežívať viac než len jednu sezónu. Môžu prezimovať buď 

ako larva alebo ako dospelý chrobák. Pôvodne sú podľa vývoja klasifikované Larssonom 

(1939) ako (1) liahnuce sa na jeseň, tie sa rozmnožujú na jeseň a prezimujú v štádiu larvy; (2) 

liahnuce sa na jar s jesennou aktivitou – tie prezimujú ako dospelce, rozmnožujú sa na jar 

a nová generácia je aktívna (ale nerozmnožuje sa) na jeseň pred prezimovaním; (3) liahnuce 

sa na jar bez jesennej aktivity – prezimujú ako dospelce a rozmnožujú sa jar ale nová 

generácia dospelcov ostáva neaktívna do nasledujúceho roka. Keďže veľa druhov sa 

rozmnožuje v lete, nie vždy je termín „liahnuce sa na jeseň“ vhodný, Lindroth (1949) 

navrhoval termíny „prezimujúce larvou“ alebo „prezimujúce imágom“. Takáto klasifikácia 

podľa fenológie bola často rôzne modifikovaná a to najmä kvôli faktu, že niektoré druhy sa 

rozmnožujú aj dva krát za život (Holland, 2002). Carabus coriaceus má dvojročný cyklus, 

v strednej Európe sa väčšinou uvádza, že sa rozmnožuje na jeseň. Kopulácia a kladenie 

vajíčok prebieha od druhej polovice augusta do novembra, prezimuje ako larva prvého až 

druhého instaru. Larva posledného instaru potrebuje dlhý čas na dozretie a preto sa kuklia až 

v nasledujúcom roku v júni až júli. Novo vyliahnuté jedince sa objavujú v lete a skoro na 

jeseň, po hibernácii sú aktívne na jar ale rozmnožujú sa až na jeseň po aestivácii (Turin et al., 

2003). Okrem roku 2015, vývoj sezónna aktivita C. coriaceus zodpovedala vyššie 

uvádzanému popisu. Kádar et al. (2015) nachádzali samice s vyvinutými vajíčkami od 



začiatku augusta, pred týmto termínom boli ováriá samíc nevyvinuté. Turin et al. (2003) 

uvádza, že Carabus nemoralis je aktívna už skoro na jar, vajíčka kladú od marca do mája. 

Imága ostávajú aktívne asi do júla, potom nastupujú aestiváciu počas augusta, septembra. Na 

Obr. 2 je letná diapauza tohto druhu jednoznačne viditeľná. Elek et al. (2017) uvádzajú, že C. 

nemoralis patrí medzi druhy rozmnožujúce sa na jar a že jeho sezónna aktivita je 

dvojvrcholová. Počas našich sledovaní sme druhý vrchol aktivity nezaznamenali, ale ako 

uvádza aj Elek et al. (2017), druhé maximum aktivity má druh v októbri, čo je mimo obdobia 

nášho sledovania. Uvádza, že priebeh druhého maxima je ovplyvnený teplotou: v teplejších 

rokoch sú novo vyliahnuté jedince na jeseň aktívnejšie (Elek et al. 2017). Carabus ulrichii 

prezimuje ako dospelý jedinec (Turin et al, 2003) a aj preto tento druh vo všetkých rokoch 

vykazoval najskoršiu aktivitu (obr. 2). Prezimujúce jedince kladú vajíčka od druhej polovice 

apríla do júna. Novo vyliahnuté imága sa objavujú počas druhej polovice augusta, zriedkavo 

od konca júla a sú aktívne do hibernácie(Turin et al., 2003). Jarná aktivita tohto druhu 

bystrušky bola formovaná aktivitou prezimujúcej populácie, letná aktivita populáciou 

novovyliahnutých jedincov (obr. 2). Carabus violaceus podobne ako C. coriaceus prezimuje 

ako larva (Turin et al., 2003) preto aj jej aktivita vrcholila neskôr, v letných mesiacoch (obr. 

2). Vajíčka tento druh kladie od druhej polovice júla do začiatku septembra. Zvyčajne 

prezimuje larva tretieho instaru, avšak prezimuje aj časť dospelej populácie a na ďalší rok sa 

rozmnožuje znovu (Turin et al., 2003). Vrchol aktivity tohto druhu zaznamenaný v priebehu 

júla až septembra bol teda aktivitou rozmnožujúcej sa populácie (obr. 2).  

Na aktivitu hmyzu má výrazný vplyv teplota. Ovplyvňuje jeho sezónnosť aj početnosť. Pre 

aktivitu má význam najmä teplota, pri ktorej sú bezstavovce, ako ektotermné organizmy, 

aktívne. V roku 2014 suma efektívnych teplôt už v polovici marca dosiahla takmer 80°C, 

takéto teploty boli v ostatných rokoch zaznamenané o dva až tri týždne neskôr (obr. 1). 

V porovnaní s ostatnými rokmi bola začiatkom apríla zaznamenaná takmer trojnásobná miera 

aktivity. Koncom apríla však výrazné chladenie spôsobilo výrazný pokles aktivity, podobne 

ako v rokoch 2016 a 2017 (obr. 1). Jarná aktivita bystrušiek je ovplyvnená aj podmienkami 

prezimovania. Pre nástup hibernácie je pre väčšinu bezstavovcov mierneho pásma stimulom 

dĺžka dňa, avšak jej ukončenie zimnej je už však riadené inými environmentálnymi faktormi, 

v miernom klimatickom pásme je to často mráz (Tauber et al., 1986; Leather et al., 1993). Po 

tom, čo diapauza bola ukončená pôsobením mrazu, synchronizácia jarného vývoja je 

dosiahnutá pasívne na základe kumulatívneho efektu stúpajúcich teplôt (Danks, 1987).  



                 
 

               
 

 

Obr.3. Charakteristika klimatickej vodnej bilancie pre lokalitu Báb v rokoch 2014 až 2017.  
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V roku 2014 mimoriadne teplý začiatok roka ovplyvnil prezimujúcu populáciu druhu C. 

ulrichii. Avšak na prezimujúcu populáciu C. nemoralis teplý začiatok roka nemal výraznejší 

vplyv. Teplá zima však môže mať naopak negatívny vplyv na prezimujúce populácie. 

Teplejšie zimné počasie  spomaľuje účinok chladu na diapauzu a teda jej ukončenie a môže to 

byť dôvodom, prečo napriek teplejšej a skoršej jari niektoré druhy svoj jarný výboj 

neurýchľujú ale naopak, predlžujú (Bradshaw, Holzapfel, 2010). Je otázne, či sa takýto vzťah 

mohol prejaviť aj na sezónnej aktivite druhu C. violaceus, kedy sme v roku 2017 zaznamenali 

pomerne vysokú mieru aktivity už v druhej polovici júna. Zima medzi rokmi 2016 a 2017 

bola teplotne normálna s veľmi studeným januárom. Thiele (1977) uvádza, že pre 

prezimujúce larvy je chlad zvyčajne nevyhnutný faktor na dokončenie larválnej dormancie. 

Pri druhoch rozmnožujúcich sa na jar a s larválnym vývojom v lete je larválny vývoj 

urýchlený vyššími teplotami. Tento fenomén sa mohol prejaviť v roku 2015 na populácii C. 

ulrichii a C. coriaceus, kedy sa novo vyliahnuté jedince objavili už v júli a v pomerne 

vysokých počtoch v porovnaní s ostatnými rokmi. Suché a teplé počasie pravdepodobne 

skrátilo larválny vývoj a urýchlili letný nástup populácií niektorých druhov (obr. 1, obr.3). 

Všeobecne však skrátenie času pre larválny vývoj môže vo výsledku spôsobiť zmenšenie 

veľkosti dospelých chrobákov. Tento jav sa ukazuje ako jeden z možných dôsledkov 

otepľovania (Pozsgai, Gallagher, 2017). 

Okrem teploty má na aktivitu bystrušiek vplyv aj vlhkosť. Carabidae nie sú prispôsobené na 

nízku vlhkosť a stredoeurópske druhy sú striktne hydrotaktické (Weber, 1965). Honěk (1997) 

sledoval vplyv teploty na aktivitu vybraných druhov Carabidae. Zistil však, že okrem teploty 

má výrazný vplyv aj vlhkosť – pri rovnakej teplote zaznamenal vyššiu aktivitu na vlhkom 

substráte, napr. po daždi. Predpokladáme, že počas veľmi suchých periód mohla ovplyvniť 

aktivitu druhov na lesnom stanovišti aj migrácia zo susediacich otvorenejších stanovíšť. Treba 

však aj spomenúť, že výrazné rozdiely v odchytoch medzi jednotlivými týždennými odbermi 

boli spôsobené aj tým, že počas intenzívnych dažďov dochádzalo k naplneniu pascí vodou, čo 

znižovalo úspech odchytu.  

 

Záver 

Mimoriadne teplý začiatok roka a teplá jar spôsobujú skorší nástup aktivity bystrušiek rodu 

Carabus a to najmä v prípade druhov prezimujúcich v štádiu imága. Môže sa prejaviť 

v pomerne vysokej miere aktivity skoro na jar. Nástup sucha ukončuje aktivitu jarných 

druhov. Suché a veľmi teplé počasie v lete sa zdá urýchľovať vývoj lariev, čo má za následok 

skorší a nástup letnej aktivity druhov, ktorých larvy sa vyvíjajú v lete. Jesenná aktivita je 



ovplyvnená aktivitou druhov rozmnožujúcich sa na jeseň. Extrémne teplé zimy môžu mať 

negatívny dopad na druhy ktoré prezimujú v štádiu larvy. 
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