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ŁOKAŚ GARBATEK (ZABRUS TENEBRIOIDES GOEZE)
Łokaś garbatek jest pospolitym w Polsce chrząszczem z rodziny biegaczowatych (Carabidae). Spotkać
go można na terenach porośniętych trawami, takich
jak łąki, pastwiska czy miedze. Chętnie przenosi się
jednak na uprawy zbóż, zwłaszcza gdy znajdują się one
w pobliżu jego zimowisk, wyrządzać może wówczas
duże szkody (fot. 1).
W największym nasileniu występował jedynie
na południu kraju, jednak coraz więcej doniesień
o szkodach powodowanych w uprawach zbóż przez
ten gatunek pochodzi ze środkowej, a nawet północnej
Polski.
Szkody powodują zarówno larwy, jak i postacie
dorosłe łokasia garbatka. Oba stadia żerują wieczorem
i o zmroku, trudno je wówczas zauważyć bez zaopatrzenia się w źródło światła. W ciągu dnia larwy ukrywają się w tunelach drążonych w ziemi a chrząszcze
w ściółce, pod kamieniami lub bryłami ziemi. Rzadziej
żerujące chrząszcze można obserwować w ciągu dnia.
Wygląd
Chrząszcze mają od 12 do 16 mm długości i 6 mm
szerokości, są barwy czarnej z matowym połyskiem.
Jedynie czułki i odnóża mogą być ciemno-brązowe.
Chrząszcz wyjątkowo krępej budowy, co odróżnia
go od innych gatunków biegaczy. Pokrywy żeberkowane, gładkie (fot. 2). Łokasia garbatka pomylić
można z innymi krajowymi gatunkami. Pośród cech
tylko jednej szczecinki nad okiem (fot. 2) (praktycznie
wszystkie inne, podobne do łokasia gatunki mają
w tym miejscu po dwie szczeciny).
Larwy dorastają do 25 mm długości, posiadają trzy
pary nóg. Przednia część ciała kasztanowo-brązowa,
reszta biała lub żółtawa. Na śródtułowiu i odwłoku
znajdują się ciemne płytki i małe plamki boczne. Głowa
charakterystycznie spłaszczona (fot. 3), używana do
drążenia korytarzy w ziemi.

Możliwości błędnej diagnozy
Spośród około 520 gatunków biegaczowatych
występujących w Polsce, łokaś garbatek poza krępą
budową ciała i obecnością jednej szczecinki nad okiem,
nie odstaje zbyt mocno wyglądem od pozostałych
przedstawicieli rodziny. Pomylić go można z szeregiem
innych gatunków, występujących w identycznych
jak łokaś garbatek środowiskach, z takich rodzajów
jak Amara (52 gatunki w Polsce), Anisodactylus (4),
Harpalus (51), Pterostichus (41). Część podobnych do
łokasia garbatka gatunków cechuje się też podobnym
do niego behawiorem, np. kilka gatunków z rodzaju
Amara również wspina się na trawy i zboża, gdzie
odżywia się miękkimi ziarniakami.
Biologia, objawy żerowania, szkodliwość
Od czerwca do września samice łokasia garbatka
składają 80–100 jaj w szczeliny w ziemi. Z nich po około
2 tygodniach wylęgają się larwy, aktywnie poszukujące
młodych roślin, którymi się żywią. Po odnalezieniu odpowiedniego miejsca drążą w glebie pionowe chodniki
mające nawet 30 cm głębokości. W nich ukrywają się
w ciągu dnia. O zmroku wychodzą z ukrycia i żerują na
źdźbłach traw lub młodych roślinach zbóż, pożerając
tkankę miękiszową pozostawiają tylko nerwy. Powstaje
wówczas charakterystyczny obraz żerowania - postrzępione liście. Niekiedy całe rośliny lub poszczególne
źdźbła wciągane są do norek (fot. 4–8). Larwa zimuje
w ziemi, na głębokości nawet 40 cm i wiosną kontynuuje żerowanie, również na młodych zasiewach zbóż
jarych. W maju buduje kolebkę poczwarkową w ziemi,
na głębokości około 20 cm. Dorosłe owady pojawiają się
w czerwcu i lipcu. Prowadzą, podobnie jak larwa, nocny
tryb życia. Wspinają się na źdźbła traw lub zbóż, gdzie
zjadają kwiaty lub miękkie ziarniaki, przyczyniając się
do zmniejszenia plonu. Preferują ziarniaki pszenicy,
jęczmienia i żyta, rzadziej owsa.

PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE
Ryzyko wystąpienia szkód spowodowanych masowym wystąpieniem łokasia garbatka, ograniczają
zabiegi uprawowe i zmianowanie. Brak zmianowania
doprowadza do namnożenia szkodnika i jego migracje
na sąsiednie plantacje zbóż (fot. 9). Zaleca się też niszczenie chwastów jednoliściennych które, podobnie
jak zboża, stanowią bazę pokarmową dla łokasia garbatka. Możliwie wczesna podorywka ścierniska może

zniszczyć sporą część larw. Nawożenie organiczne
może przyczynić się do większego nasilenia wystąpienia łokasia garbatka. Zmniejsza ono zwartość gleby,
co ułatwia larwom drążenie norek.
W Polsce brak obecnie preparatów zarejestrowanych
do zwalczania łokasia garbatka. Ograniczaniu strat
powodowanych przez ten gatunek, sprzyjają zabiegi
zwalczania innych szkodników.

PROGI EKONOMICZNEJ SZKODLIWOŚCI
Zboża ozime: jesienią po wschodach roślin 1–2
larwy lub 4 uszkodzone rośliny na 1 m2.

Zboża jare: wiosną, na początku wegetacji 3–5 larw
lub 8–10 uszkodzonych roślin na 1 m2.

Fot. 1. Chrząszcz łokasia garbatka żerujący na ziarniakach
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Fot. 2. Chrząszcz łokasia garbatka

Widok od strony brzusznej

Fot. 3. Larwa łokasia garbatka

Widok od strony grzbietowej

Fot. 4. Larwa łokasia garbatka w chodniku wydrążonym w glebie

Fot. 6. Wokół jednej rośliny może znajdować się kilka norek larw łokasia garbatka.
Larwy powodują zwykle zamieranie rośliny

Fot. 5. Otwory chodników larwalnych koncentrują się wzdłuż rzędów zasiewów

Fot. 7. Charakterystyczny obraz żerowania larw łokasia garbatka – postrzępione i zniszczone źdźbła

Fot. 8. Licznie żerujące larwy łokasia garbatka powodują zamieranie całych zasiewów zbóż

Fot. 9. Największe szkody spowodowane żerowaniem larw łokasia garbatka
powstają w brzeżnych częściach plantacji zbóż
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