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НОВІ ЗНАХІДКИ ЖУКІВ-ТУРУНІВ (COLEOPTERA: CARABIDAE)
У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Тотальний антропогенний вплив (вирубування лісів, осушувальна меліорація,
розорювання земель, застосування пестицидів та інсектицидів, випас худоби тощо)
на екосистеми регіону, який зростав протягом останнього століття, корінним
негативним чином вплинув на чисельність рідкісних, стенотопних і з великими
розмірами тіла представників ентомофауни. Багато видів, зокрема жуків-турунів,
стали надзвичайно рідкісними, інші не траплялися у зборах понад 70 років.
З іншого боку, вимоги до середовища існування більшості видів рідкісних комах
або невідомі, або недостатньо досліджені. Такий стан справ вимагає інтенсифікації
досліджень і проведення їх кваліфікованими спеціалістами. За останні роки на
порівняно незайманих діяльністю людини природних ділянках були виявлені
оселища низки рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів
жуків-турунів. Збереження цих ділянок є одним із невідкладних завдань і головних
умов збереження регіонального біорізноманіття.
Carabus (Limnocarabus) clathratus Linnaeus, 1761
Локально трапляється в усіх захiдних областях України, крім гірських районів
Карпат (Ризун, 1990; Різун, 2003), рідкісний. Гiгрофiл.
Виявлений в Малому Поліссі в ок. м. Камянка-Бузька, Львівської обл. на березі
лісового болота, під корою, навесні і восени 2005 і 2006 рр.
Carabus (Trachycarabus) estreicheri Fischer von Waldheim, 1822
У захiдних областях України вiдомий з Подiлля i пiвдня Малого Полiсся
(ок. м. Броди) [2, 3, 5-10].
Зібраний вперше за повоєнні роки в ґрунтові пастки Барбера 12.05-2.06.2007 р. в
ок. с. Ясенів Бродівського р-ну Львівської обл. на невеликій (1-1,5 га) степовій
ділянці. Біотопом виду є збережений осередок степової рослинності, який зазнає
значної трансформації внаслідок інтенсивного випасу худоби та весняного
випалювання сухої трав’яної рослинності.
Carabus (Eucarabus) ullrichii Germar, 1824
Середньоєвропейський вид, в Українi – західна частина; в Українських Карпатах:
Передкарпаття, Бескиди, Рівна, Вулканічний хребет i Закарпатська низовина [2].
Для Товтрового пасма виявлений вперше: ок. с. Камянки, Підволочиський р-н,
Тернопільська обл. Зібрані особини характеризуються дещо заокругленішими
надкрилами та гранулами у проміжках елітр.
Крім згаданих вище видів, заслуговують на увагу знахідки у буковому лісі деяких
монтанних видів роду Carabus в околицях с. Вибранівка, Жидачівського р-ну, Львівської
обл. (Опілля). Зокрема, слід відзначити: Carabus (Platycarabus) irregularis montandoni
Buysson, 1882, C. (Hygrocarabus) variolosus Fabricius, 1787, C. (Chaetocarabus) intricatus
Linnaeus, 1761. Підтвердження існування життєздатних популяцій цих видів жуківтурунів свідчить про добру збереженість цього лісового масиву.
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Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1758)
Голарктичний вид, розповсюджений в Середнiй i Пн. Європi, Сибiру i Пн.
Америцi [4], у гiрських районах Українських Карпат не виявлений [2]. Релікт
льодовикої епохи, стенотопний гігрофільний вид, трапляється локально, рідкісний.
Виявлений 20-25.05.2007 р. в ок. м. Камянки-Бузької Львівської обл. на березі
лісового болота та 20.04-6.05.2008 р. в урочищі „Заливки” природного заповідника
„Розточчя”, ок. смт Івано-Франкове Яворівського р-ну Львівської обл.
Таким чином, вперше за останні 70 років виявлено жука-туруна C. estreicheri Fisch.
von Waldh. в ок. с. Ясенів Бродівського р-ну Львівської обл. Наведена інформація про
нові знахідки жуків-турунів: Carabus clathratus L., C. ullrichii Germ., C. irregularis
montandoni Buyss., C. variolosus F., C. intricatus L., Blethisa multipunctata (L.) у
західному регіоні України, яка розширює їхні ареали.
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