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Repa cukrová patrí medzi významné strategické plodiny 
a jej pestovanie má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Samotná 
technológia pestovania sa musí sústreďovať na poznatky o vlast
no stiach pôdy, o dynamike a spotrebe živín, o fyziologických 
požiadavkách plodiny, ale aj o vplyve a dopade poveternostných 
podmienok na tieto procesy (1, 2, 3). Nezanedbateľný je však 
aj vplyv pestovania tejto strategickej plodiny na biodiverzitu 
epi geickej zložky živočíchov, nakoľko repa cukrová patrí medzi 
citlivé plodiny na výskyt burín, škodcov a chorôb. Vo všeobecnosti 
môžeme zaradiť k najpočetnejšie zastúpeným epigeickým 
skupinám zástupcov kmeňa článkonožce (Arthropoda), s vysoko 
dominujúcim radom chrobáky (Coleoptera), s následným zre
teľom na čeľaď bystruškovité (Carabidae), ktorá vystupuje ako 
užitočný environmentálny ukazovateľ, dôležitý pre pochopenie 
vzorov zmien v rámci celkovej biodiverzity (4, 5, 6). Vďaka svojej 
vysokej adaptabilite osídlili Carabidae širokú škálu biotopov. 
Skupina zahŕňa eurytopné druhy, preferujúce rôznorodosť život
ného prostredia, vývinových cyklov, veľkosti a hlavne odliš ných 
trofických nárokov. Na základe uvedeného možno Cara bidae 
rozdeliť do 5 hlavných skupín: veľké, stredné a malé dravé druhy, 
hemizoofágy (polobylinožravé druhy) a fytofágy (bylinožravé 
druhy). Avšak väčšina druhov sa vyznačuje vysokou úrovňou 
dravosti (7, 8, 9). Vysoko špecializované agrocenózy, ktorými sú 
aj porasty repy cukrovej sú vystavené počas celej vegetačnej doby 
nadmernému tlaku, napr. aj v podobe zvýšeného počtu škod
cov. Ako výsledok, okrem antropogénnych faktorov sú jednou 
z hlavných skupín aj Carabidae (Coleoptera), ktoré výrazne 
prispievajú k regulácii populácie škodcov. Preto ich úlohu 
a funkcie, ktoré v ekologických službách zastávajú ne možno 
podceňovať (10). Štruktúra dominancie populácie Cara bidae 
jednoznačne odráža podmienky daného biotopu a ich trofická 
štruktúra sa mení v závislosti od stavu prostredia (11). Pôvodne 
sa považovala prítomnosť veľkých zoofágov za žiadúcu, no 
zdô raznila sa aj významná úloha bylinožravých druhov (12, 13). 
Podľa dlhodobých výskumov boli v rámci veľmi intenzívnych 
agrocenóz nahradené veľké zoofágy menšími dravými druhmi 
a podiel granivorných druhov sa v populácii zvýšil (14). Plodiny 
agrocenóz predstavujú cenný biotop pre zvýšenú biodiverzitu 
entomofauny. Agroekosystémy vytvárajú prechodné prostredie, 
ktoré umožňuje migráciu entomofauny aj medzi izolovanými 
populáciami. Na strane druhej Carabidae vystupujú ako dodá
vatelia ekosystémových služieb, čím pri spie vajú k budovaniu 
udržateľného poľnohospodárstva reguláciou škodcov a zmier ňujú 
škody na poľnohospodárskych plodinách (15). V agroce nó zach 
s porastom repy cukrovej bola pozorovaná pozitívna úloha 
pri rodzených 1 m širokých pásov burinných spoločenstiev, ktoré 

sa podľa autorov podieľajú na zvýšení početnosti karabido fauny 
(16). K typicky najpočetnejším druhom koleopterofauny v agro
ekosystémoch patrí Harpalus rufipes, bohatý, všadeprítomný, 
žijúci v extrémne širokom spektre terestriálnych ekosystémov, so 
širokou škálou výživy. H. rufipes nie je iba druhom fytofágnym 
(granivorným), konzumuje aj bezstavovce. Štúdiom trofických 
reťazcov H. rufipes a ďalších druhov chrobákov v rámci agrocenóz 
a prírodných ekosystémov sa zaoberali (17), zistili zaujímavé 
mechanizmy regulácie trofických reťazcov polyfágnymi druhmi. 
Väčšina druhov Carabidae patrí do skupiny dravých generalistov 
alebo polyfágov, avšak v rámci tejto čeľadi sa nachádzajú aj úzky 
špecialisti, preferujúci špecifickú korisť alebo rastlinnú potravu. 
V nadväznosti na uvedené bol stanovený cieľ práce, vyhodnotiť 
bio diverzitu, s následným zreteľom na trofickú preferenciu prí
tom ných druhov čeľade Carabidae (Coleoptera) v poraste repy 
cukrovej, ktoré boli získané metódou zemných pascí.

Materiál a metódy

Zber epigeického (biologického) materiálu bol realizovaný na 
Výskumnej experimentálnej báze Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity, lokalita Nitra – Dolná Malanta, počas vegetačného 
obdobia roku 2020, v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. 
Lokalita patrí do kukuričnej výrobnej oblasti, so stredne ťažkou 
hlinitou pôdou a do teplého, mierne suchého klimatického 
regiónu. Predplodinou bola pšenica letná, forma ozimná. Prí
prava pôdy a spôsob založenia pokusu boli v súlade so zása dami 
technológie pestovania repy cukrovej (odroda Expert), v rámci 
konvenčného hospodárenia. 

V priebehu monitorovaného obdobia bola pestovanou 
plo dinou repa cukrová, v rámci ktorej boli lokalizované zemné 
pasce (metodika je založená na expozícii 1 litrových sklených 
fliaš v teréne, ktoré sú naplnené 4 % formaldehydom, pričom 
sú zhora chránené strieškou, epigeický materiál je následne 
kon zervovaný v 75 % alkohole a na Katedre environmentalistiky 
a biológie bol determinovaný a štatisticky vyhodnotený). Zemné 
pasce boli exponované počas vegetačného obdobia, mesiacov 
apríl až október a pravidelne v mesačných intervaloch bol 
materiál odoberaný a pasce boli následne obnovované. V rámci 
modelovej plodiny boli exponované 2 zemné pasce, t.j. odberové 
miesta od seba vzdialené 5 m.

Vyhodnotené boli kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele: 
abundancia a dominancia, stupeň diverzity (d) podľa Shannon
Wea vera (18), trofické vzťahy druhov čeľade Carabidae v rámci 
moni to rovaného agroekosystému.
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Výsledky a diskusia

Početnosť a druhové zastúpenie čeľade Carabidae v plo di
nách pestovaných na ornej pôde môže byť indikátorom vplyvu 
rôznych poľnohospodárskych opatrení na ich biodiverzitu. V poľ
nohospodárskej praxi sa pri štúdiu pôdnej fauny stretávame 
s najpočetnejším a druhovo najbohatším radom Coleoptera, 
s výraznou dominanciou čeľade Carabidae, čo súhlasí aj s našimi 
zisteniami. Počas výskumného vegetačného obdobia bolo spolu 
získaných 3 688 exemplárov (ex) epigeickej zložky živočíchov. 
Z uvedeného sumáru bolo získaných v rámci 1. odbero vého 
miesta R1: 2 025 ex a 2. odberového miesta R2: 1 663 ex epi
geickej zložky živočíchov. Dominanciu vykazovali už uve dené 
Coleoptera, Collembola, Acarina, Formicoidae, typický zástup
covia edafónu. Výskyt ostatných skupín bol minoritný. V zmysle 
metodiky práce bol rad Coleoptera determinovaný na čeľade, 
s eudominantným zastúpením druhovo bohatej a ús peš nej 

stano višťu s poras tom repy cukrovej. Aj podľa autorov je typicky 
svojou boha tosťou, všade prí tom nosťou, žijúci v extrémne širo kom 
spektre terestriálnych ekosystémov, so širokou škálou výživy, 
konzumujúci poľnohospodárskych škodcov avšak častokrát 
spôso bujúci škody aj na poľnohospodárskych plodinách. 
Uve dené súhlasí s podmienkami v rámci našich zistení. Práve 
domi nantne sa vyskytujúce druhy sú významné z hľadiska fun
govania ekosystémov. H. rufipes, je označovaný ako fytofágny 
(granivorný) druh, okrem semien rastlín konzumuje však aj iné 
bezstavovce, častokrát aj škodcov poľnohospodárskych plo
dín (17). Vo všeobecnosti možno konštatovať, že Carabidae sú 
dravci, loviaci hmyz, larvy, dážďovky, mäkkýše a pod. Niektoré 
druhy cicajú sladké šťavy, vyslovene bylinožravé druhy sú vzácne. 
Podobne aj larvy Carabidae sú dravé, avšak s menším spek trom 
potravy ako dospelce. H. rufipes je jedným z mála druhov 
bystruš kovitých, ktorý dávajú prednosť rastlinnej potrave, v le
soch konzumuje semená rôznych ihličnanov, s obľubou pri lieta 

Tab. I. Zastúpenie druhov čeľade Carabidae na lokalite Nitra – Dolná Malanta v po
raste repy cukrovej v roku 2020

Druh Repa 1 Repa 2 Spolu Dominancia 
(%)

Stupeň 
dominancie

Anchomenus dorsalis 17 6 23 4,15 SD

Anisodactylus poeciloides 10 – 10 1,80 R

Brachinus crepitans 40 18 58 10,47 ED

Brachinus explodens 53 7 60 10,83 ED

Calosoma auropunctatum 1 3 4 0,73 SR

Harpalus rufipes 209 179 388 70,04 ED

Poecilus cupreus 2 9 11 1,98 R

Spolu 332 222 554 100,00

ED – eudominantný výskyt (>10 %); D – dominantný (510%); SD – subdominantný (2 – 5 %); 
R – re cedentný (1 – 2 %); SR – subrecedentný (<1 %)

do plantáží jahôd, kde zo zrelých plodov 
vyberá nažky. Loví však aj larvy, mäkkýše 
a dážďovky (19). Označujeme ho však aj 
ako častého škodcu poľnohospodárskych 
plodín. Vedú skrytý nočný život. Uvedené 
je potrebné doplniť aj o fakt, že spektrum 
koristi a stupeň trofickej špecializácie závisí 
aj od jed not livých ročného obdobia. 

V laboratórnych podmienkach boli 
pozo rované trofické preferencie H. rufipes., 
ktorému boli ponúkané rôzne druhy semien 
kultúrnych rastlín. Zostupne ním boli kon zu
mované se mená plodín: ovos siaty – pšenica 
letná – proso siate – pohánka jedlá – raž 
siata – konopa siata – repka olejná – repa 
siata – slneč nica ročná. Z uve deného vyplýva, 
že v oblastiach, kde je tento druh bohato 
zastú pený to môže negatívne ov plyv niť aj 
pes tované poľ no hospodárske plo diny (20). 
Pozitívom však zostáva fakt, že Har palini 

čeľade Carabidae, ktorá zaznamenala 
v rámci oboch odbe rových miest suve
rén ne eudominantný vý skyt R1: 332 ex 
(82,38 %) a R2: 222 ex (83,15 %). Zastú
penie ostatných čeľadí ako Staphy li ni
dae, Anthicidae, Elateridae a ďalších bol 
mino ritný, no i napriek minimálnemu 
výs kytu prispeli k biodiverzite daného 
agro ekosystému. Práve druhy domi nant
ne sa vyskytujúcich čeľadí určujú vzťahy 
a inte rakcie vládnuce v ekosystémoch. 

V zmysle metodiky práce bola čeľaď 
Cara bidae determinovaná na jednotlivé 
druhy. Za zna me naných bolo 7 druhov 
(tab. I.). K naj po čet nejšie zastúpeným 
v rámci oboch odbe rových miest patril 
Harpalus rufipes, ktorý z celkového počtu 
554 ex Carabidae vykazoval 70,04 %, t.j. 
vysoko eudominantné za stú penie (R1: 
209 ex; R2: 179 ex). Jedná sa o eury
topný, poľný, mak ro pterný, silne expan
zívny druh, ktorému vyho vujú vlhké 
až polovlhké stanovištia, jemne zatie
nené, čo zodpovedá monitorova nému 
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intenzívne konzumujú aj semená burín, napr. pichliač roľný 
a fialka roľná, čo možno iba uvítať v agroekosysté moch (21). 
Nakoľko repa cukrová patrí medzi citlivé plodiny na výskyt burín, 
škodcov a chorôb bol skúmaný vplyv aplikácie rôznych druhov 
herbi cídov a insekticídov na početnosť druhov čeľade Carabidae. 
Determinovaných bolo 9 dru hov a 8 rodov uvedenej čeľade, 
s výraznou domi nan ciou kon štant ného druhu Harpalus rufipes 
a Bem bidion sp., oba u nás klasi fikované ako eudo mi nantné 
druhy (22).

Druhy Brachinus crepitans a B. explodens zaznamenali 
výskyt na úrovni eudominancie. B. crepitans 10,47 % (R1: 
40 ex; R2: 18 ex). a B. explodens 10,83 % (R1: 53 ex; R2: 7 ex). 
Tieto karnivorné druhy mierne prekročili úroveň dominantného 
výskytu. Mnohí autori popisujú bionómiu mokraďových druhov 
rodu Bra chi nus, označujú ich ektoparazitoidmi, čo znamená, 
že ich larvy sa vyví jajú na kuklách vodných chrobákov. Druhy 
xerofilné, obý vajú polia a stepi, B. crepitans a B. explodens sa 
vyvíjajú na kuk lách chrobákov rodu Amara (Carabidae), nakoľko 
sa tieto druhy vyskytujú v rámci agroekosystémov spoločne. 
Prezencia dru hov rodu Amara sa nepotvrdila, no napriek 
tomu je nutné po dotknúť, že v okolitých agroekosystémoch 
bola prítomnosť rodu Amara preukazná. V laboratórnych 
podmienkach bol sle do vaný chov oboch druhov Brachinus. 
Samičky kládli vajíčka do pôdy a larvy 1. instaru si hľadali 
hos ti teľa. Po nájdení kukly Amara sa larva Brachinus „zahryzla“ 
a živila sa hemolymfou. Po kŕmení na sle dovala fáza pokoja 
a vznik štádia kukly a dospelého jedinca. Vývin bol ukončený 
do 20 dní u B. explodens a 24 dní u B. cre pitans, pri teplote 

24,7 oC (23, 24, 25). Tu treba podotknúť mož nosť nájdenia nových 
prostriedkov využitia jednotlivých druhov v rámci biologickej 
kontroly, čo by malo predovšetkým eko logický význam. 

Výskyt na úrovni subdominancie 4,15 %, (R1: 17 ex; R2: 
6 ex) zaznamenal druh Anchomenus dorsalis, ktorý je ty pic kým 
„oby  vateľom“ agroekosystémov. Druh je schopný pre konať veľké 
vzdia lenosti pri hľadaní potravy a vystupuje ako bežný predátor. 
Expe riment v laboratórnych podmienkach pou kázal na ma xi
málnu produkciu tvorby vajíčok u tých sami čiek, potrava ktorých 
obsahovala vyvážené zloženie lipidov a biel kovín (26). 

Recedentný výskyt v poraste repy cukrovej zaznamenal 
omni vorný druh Poecilus cupreus (1,98 %), (R1: 2 ex; R2: 9 ex). 
Patrí k druhom bežne sa vyskytujúcim v agroekosystémoch 
na ornej pôde, v rámci celej Európy. Vystupuje ako polyfágny 
predátor, ktorý počas aktívnej sezóny konzumuje iný hmyz, 
červy, slimáky, vajíčka slimákov, ale aj semená tráv. Jeho larvy sa 
živia vajíčkami a larvami iných malých článkonožcov. Uvedené 
môže predstavovať zaujímavý biologický riadiaci faktor. Potravou 
P. cupreus sú aj vošky, čím sa prispieva k ich likvidácii, čo by 
mohlo prispieť k priaznivému významu Carabidae (27). 

Recedentné zastúpenie vykazoval druh Anisodactylus poe
ci loides (1,80 %), (R1: 10 ex; R2: 0 ex) tento nočný, xerofilný 
druh lúk a pasienkov, využívajúci hustejšiu vegetáciu okolitých 
plôch, vystupuje v agroekosystémoch ako herbivorný druh (28). 

Subrecedentne sa vyskytoval druh Calosoma auropunctatum 
(0,73 %), (R1: 1 ex; R2: 3 ex), druh polí a stepných nížin, 
potra vou sú predovšetkým húsenice Noctuidae a kukly motýľov. 
Aj larvy sú dravé (23). 
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Možno konštatovať, že druhy čeľade Carabidae sú účinnými 
bioindikátormi v rámci agroekosystémov, sú adaptabilné, 
schop né kolonizovať všetky suchozemské biotopy a zároveň 
sú uži toč nými organizmami v agroekosystémoch a to aj vďaka 
svojej úlohe predátorov škodcov kultúrnych rastlín, čím znižujú 
ich popu lácie. Významná úloha patrí aj druhom granivorným, 
kon zu mujúcich semená burín. Plnia ekosystémové služby 
v podobe likvidácii škodcov a ničenia semien burín. Potvrdená 
je aj hypotéza o vplyve agrotechniky a manažmentu, ktoré 
pozi tívne ovplyvňujú biodiverzitu agroekosystémov. 

Možno konštatovať, že početnosť a zastúpenie druhov čeľade 
Carabidae v poraste repy cukrovej je reálna, zodpovedá použitej 
metóde zberu, daným topickým a mikroklimatickým pod mien
kam biotopu, ale aj trofickým nárokom prítomných čeľadí, 
s mož nosťou vplyvu agrotechniky a vytvorenia podmienok 
pes to vanej plodiny. Uvedené zodpovedá aj vypočítanej hodnote 
diverzity (d) 0,9609. Agroekosystémy predstavujú špecifické 
typy biotopov, ktoré predstavujú akýsi medzičlánok z hľadiska 
udržania ekologickej stability krajiny. Populácie obývajúce tieto 
biotopy sa museli prispôsobiť týmto podmienkam, nakoľko ich 
životné aktivity prebiehajú v každej časti ekosystému (29, 30, 
31, 32).

Záver 

Práca riešila problematiku aktivity, biodiverzity a trofickej 
pre ferencie druhov čeľade Carabidae v podmienkach kon venč
ného hospodárenia, v poraste repy cukrovej. Počas výs kum ného 
vegetačného obdobia bolo spolu získaných 3 688 exem plárov 
(ex) epigeickej zložky živočíchov. Dominanciu vyka zo vali 
Coleoptera, Collembola, Acarina, Formicoidae a ďal šie, typický 
zástupcovia edafónu. Po determinácii radu Coleo ptera zazna
menala ako jediná eudominantné zastúpenie čeľaď Cara bidae, 
R1: 332 ex (82,38 %) a R2: 222 ex (83,15 %). Nás led ne bolo 
determinovaných 7 druhov (R1: 7 druhov, R2: 6 dru hov), 
s takmer identickým zastúpením v rámci oboch odbe rových 
miest. Všetky prítomné druhy bez ohľadu na trofické väzby, 
svojou aktivitou a funkciami participujú na fungovaní agro
eko systémov. Všeobecne druhy čeľade Carabidae sú drav cami, 
vyslovene bylinožravé druhy sú vzácne. Dominantne sa vysky
tujúcim druhom bol Harpalus rufipes, typický širokou škálou 
výživy, predovšetkým druh granivorný, avšak loviaci aj hmyz, 
larvy, dážďovky a poľnohospodárskych škodcov atď. Je jed
ným z mála druhov, ktorý dávajú prednosť rastlinnej potrave, 
častokrát však spôsobujú škody aj na poľnohospodárskych 
plo di nách. Bionómia karnivorných druhov Brachinus crepitans 
a B. ex plo dens je označovaná ako ektoparazitoidná s možnosťou 
náj denia nových prostriedkov využitia jednotlivých druhov 
v rámci biologickej kontroly. Druh Anchomenus dorsalis typický 
„oby vateľ“ agroekosystémov vystupuje ako bežný predátor. 
Poe cilus cupreus, vystupuje ako polyfágny predátor, ktorý počas 
aktív nej sezóny konzumujúci hmyz, červy, slimáky, vajíčka 
sli má kov, ale aj semená tráv. Jeho potravou sú však aj vošky, 
čím sa pri spieva k ich likvidácii. Druh Anisodactylus poeciloides 
využí vajúci hustejšiu vegetáciu okolitých plôch, vystupuje 
v agro eko systémoch ako herbivorný druh. Potravou Calosoma 
auro pun ctatum sú predovšetkým húsenice Noctuidae a kukly 
motýľov.

Druhy čeľade Carabidae sú účinnými bioindikátormi a uži
točnými organizmami v agroeko sys té moch, a to vďaka úlohe 

predátorov škodcov kultúrnych rastlín, čím znižujú ich populácie. 
Významná úloha patrí aj dru hom granivorným, konzumujúcich 
semená burín, čo možno v agroekosystémoch iba uvítať. Je nutné 
podotknúť, že z hľa diska fungovania agroekosystémov zohrávajú 
dôležitú úlohu dominantne sa vyskytujúce druhy. Je potrebné 
doplniť aj fakt, že spektrum koristi a stupeň trofickej špecializácie 
závisí aj od jednotlivých ročných období. 

Práca vznikla za podpory vedeckého projektu VEGA 1/0604/20.

Súhrn

Cieľom predloženej práce bolo vyhodnotiť aktivitu, biodiverzitu 
a trofickú preferenciu druhov čeľade Carabidae v poraste repy 
cukrovej. Výskum bol realizovaný na lokalite NitraDolná Malanta, 
v rámci vegetačného obdobia roku 2020. Použitá bola metóda 
zemných pascí. Počas monitorovaného obdobia bolo získaných 
3 688 exemplárov epigeickej zložky živočíchov. Rad Coleoptera 
bol de ter minovaný na čeľade, s eudominanciou čeľade Carabidae 
(554 exemplárov), v rámci ktorej bolo determinovaných 7 druhov. 
Eudo minantný výskyt zaznamenal hojný, všadeprítomný druh Har
palus rufipes, ktorý vystupuje ako druh granivorný, avšak často 
krát požierajúci aj bezstavovce – škodcov poľnohospodárskych 
plodín. Karnivorné druhy Brachinus crepitans a B. explodens sú 
známi ako ektoparazitoidi, čo umožňuje nájsť nové prostriedky 
využitia jednotlivých druhov v rámci biologickej kontroly. Ďalší 
druh Anchomenus dorsalis sa troficky správa ako bežný predátor. 
Poecilus cupreus, vystupuje ako polyfágny predátor, ktorý počas 
aktívnej vegetačnej sezóny konzumuje hmyz, červy, slimáky, 
vajíčka slimákov, ale aj semená tráv. Potravou sú aj vošky, čím sa 
prispieva k ich likvidácii. Druh Anisodactylus poeciloides vystupuje 
v agroekosystémoch ako herbivorný druh. Potravou Calosoma 
auro punctatum sú predovšetkým húsenice Noctuidae a kukly 
motýľov. V agroekosystémoch je potrebné v rámci trofických vzťahov 
zabez pečiť stabilitu populácií. Hodnota diverzity danej lokality bola 
0,9609. Dravé druhy, sú prirodzenými nepriateľmi mnohých škod cov 
poľnohospodárskych plodín v agrocenózach, nakoľko pomá hajú 
predchádzať gradácii škodcov. Prospešné sú aj druhy granivorné, 
ktoré konzumujú aj semená burín, potrebný je však aj omnivorný 
spôsob výživy. Tieto jedince v plnej miera vykonávajú ekosystémové 
služby, pretože ničia buriny a škodcov. Druhy čeľade Carabidae 
vystupujú ako dodávatelia ekosystémových služieb, čím prispie vajú 
k budovaniu udržateľného poľnohospodárstva reguláciou škodcov 
a zmierňujú tak škody na poľnohospodárskych plodinách.

Kľúčové slová: Beta vulgaris, biodiverzita, Carabidae, Harpalus rufipes, 
trofická preferencia.
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Ivanič Porhajašová j., Babošová M., Kačániová M.: Trophic 
Preferences of Carabidae (Coleoptera) in agro eco systems 
of Sugar Beet Stands

The aim of the study was to evaluate the activity, the biodiversity 
and the trophic preference of species of the Carabidae family in 
sugar beet stands. The research was conducted during the vegetation 
period of 2020 in Nitra – Dolná Malanta using soil trap methods. 
During the monitored period 3,688 individuals of epigeic groups 
were obtained. The order Coleoptera was determined to families, 
with an eudominance of the family Carabidae (554 specimen), within 
which 7 species were determined. The eudominant occurrence was 
recorded by an abundant, ubiquitous species Harpalus rufipes, which 
appears to be granivorous, but often consumes invertebrates – pests 
of agricultural crops. Brachinus crepitans and Brachinus explodens 
are carnivorous species known as ectoparasitoids, which makes it 
possible to find a new means of using individual species in biological 
control. Another species Anchomenus dorsalis behaves trophically as 
a common predator. Poecilus cupreus acts as a po ly phagous predator 
that consumes insects, worms, snails, snail eggs, and also grass seeds 
during the active growing season. Aphids are also a food source, 
which contributes to their elimination. Anisodactylus poeciloides 
appears to be herbivorous in agroecosystems. The food of Calosoma 
auropunctatum is mainly Noctuidae caterpillars and butterfly pupae. 
In agroecosystems, it is necessary to ensure the stability of populations 
within trophic relations. The diversity value of the studied location 
was 0.9609. Predatory species are natural enemies of many pests of 
agricultural crops in agroecosystems, as they help to prevent pest 
gradation. Granivorous species are also beneficial as they consume 
weed seeds, but an omnivorous type of nutrition is needed as 
well. These individuals perform ecosystem services to the fullest 
by destroying weeds and pests. Species of the Carabidae family act 
as suppliers of ecosystem services, thus contributing to building 
sustainable agriculture by controlling pests and mitigating damage 
to agricultural crops.

Key words: Beta vulgaris, biodiversity, Carabidae, Harpalus rufipes, trophic 
preferences.
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