
P o dob nie jak opi sa ny wcze Êniej
màcz nik m∏y na rek rów nie˝

màcz nik ol brzy mi w wa run kach na tu -
ral nych uza le˝ nio ny jest od obec no Êci
spróch nia ∏ych drzew w je go oto cze -
niu. G∏ów nà ba zà po kar mo wà po sta ci
lar wal nych jest w∏a Ênie próch no.
Oczy wi Êcie do dat ko wy mi po kar ma mi
màcz ni ków ol brzy mich sà wszel kie in -
ne pro duk ty po cho dze nia za rów no ro -
Êlin ne go, jak i zwie rz´ ce go. Ga tu nek
ten po cho dzi z Ame ry ki Ârod ko wej
i Po ∏u dnio wej. Je go na zw´ uza sad nia -
jà oczy wi Êcie roz mia ry. ˚uk osià ga
d∏u goÊç cia ∏a oko ∏o 3 cm, na to miast
lar wa na wet 5 cm. Ma jàc ho dow l´
owa dów o tak im po nu jà cych roz mia -
rach na le ̋ y je prze zna czaç dla od po -
wied nio du ̋ ych kon su men tów. War -
toÊç po kar mo wa màcz ni ków ol brzy -
mich przed sta wia si´ na st´ pu jà co:
bia∏ ko ogól ne 14,7%, t∏uszcz su ro wy

13,2%, ener gia me ta bo licz na
191,5 kcal / 100g*.

Ho dow l´ te go ga tun ku rów nie˝
mo˝ na pro wa dziç w otwar tych po -
jem ni kach pla sti ko wych o wy mia -
rach 40 x 30 cm. Po jem ni ki te po -
win ny byç jed nak wy so kie, aby za -
pew niç ho dow li utrzy ma nie opty -
mal ne go sta nu pod ∏o ̋ a, ta ka wy so -
koÊç to na przy k∏ad 25-30 cm. Ho -
dow l´ mo˝ na pro wa dziç w wy so kich
i sze ro kich wia der kach pla sti ko -
wych, ale po jem ni ki pro sto kàt ne
po zwo là na lep sze za go spo da ro wa -
nie prze strze ni. Cykl roz wo jo wy te -
go ga tun ku trwa oko ∏o pi´ ciu mie -
si´ cy. In ten syw noÊç ho dow li i wy ni -
ki w po sta ci du ̋ ej ilo Êci larw za le ̋ à
rów nie˝ od wy so kiej tem pe ra tu ry,
tak wi´c mniej sza iloÊç po jem ni ków
mo ̋ e byç umiesz czo na w nie wiel -
kim za bu do wa nym re ga le, na to -

miast wi´k sza w nie wiel kim po -
miesz cze niu do grza nym pie cem.
Tem pe ra tu ra – a cho dzi tu o tem pe -
ra tu r´ po wie trza w po miesz cze niu,
nie o do grze wa nie po jem ni ków, po -
win na do cho dziç do 30oC. Wte dy
zwi´k sza si´ tem po prze mian za cho -
dzà cych w ˝y ciu màcz ni ków ol brzy -
mich, po nie wa˝ po dob nie jak in ne
chrzàsz cze prze cho dzà one prze -
obra ̋ e nie zu pe∏ ne, czy li b´ dzie my
mie li do czy nie nia z ja ja mi, lar wa -
mi, po czwar ka mi i ˝u ka mi. Ho dow -
la te go ga tun ku ró˝ ni si´ za sad ni czo
od ho dow li màcz ni ków m∏y nar ków.

Po jem ni ki do ho dow li przy go to -
wu je si´ w na st´ pu jà cy spo sób. Przy
ho dow li ma ∏ej lub Êred niej mo˝ na
ogra ni czyç si´ do naj prost szych me -
tod. Do po jem ni ka wsy pu je si´ oko -
∏o 5-cen ty me tro wà war stw´ tor fu
obo j´t ne go (od kwa szo ne go), na -

331/2006

ABC hodowcy

Màcz nik ol brzy mi (Zo pho bas mo rio)

Hodowla próchnojadów na karm´



st´p nie wk∏a da si´ kil ka ka wa∏ ków
próch nie jà ce go drew na z drzew li -
Êcia stych, ra czej nie na le ̋ à cych do
ga tun ków owo co wych. Mo ̋ e to byç
je den ka wa ∏ek o wi´k szych roz mia -
rach. Na drew no wsy pu je si´ na -
st´p nà war stw´ tor fu do po zio mu
nie co wy˝ sze go ni˝ po ∏o wa wy so ko -
Êci po jem ni ka. Drew no mo ̋ e wy sta -
waç po nad po wierzch ni´ tor fu,
a na wet byç wy˝ sze ni˝ po jem nik
pod wa run kiem, ˝e w ˝ad nym miej -
scu nie b´ dzie bli ̋ ej ni˝ 10 cm od
kra w´ dzi po jem ni ka. Lar wy sà bar -

dzo ru chli we i na tych miast go
opusz czà, ko rzy sta jàc z ta kie go po -
mo stu. Torf mo ̋ e byç zmie sza ny
z su chy mi li Êç mi z drzew li Êcia stych
oraz su chy mi ka wa∏ ka mi ko Êci (mo -
gà to byç po kru szo ne ko Êci na wet
du ̋ ych zwie rzàt – uroz ma ici to
sk∏ad bio lo gicz ny pod ∏o ̋ a). Do brze
jest wk∏a daç do po jem ni ka drew no,
któ re przed tem kil ka dni mo czy ∏o
si´ w wo dzie, ale nie jest to nie zb´d -
ne. Cho dzi o to, ˝e màcz ni ki ol brzy -
mie wy ma ga jà doÊç wy so kiej wil got -
no Êci pod ∏o ̋ a.

Na je den po jem nik wy star czy ob -
sa da 50-60 larw. Do bie ra ne lar wy
po win ny byç ru chli we, lÊnià ce bez
naj mniej szych Êla dów zma to wie nia
na pan ce rzy ku oraz jak naj wi´k sze.
Ta kie w∏a Ênie lar wy nie wy ma ga jà
kar mie nia do dat ko we go, po nie wa˝
zna la z∏y si´ w miej scu, gdzie ba za
po kar mo wa (torf i spróch nia ∏e drew -
no) jest wy star cza jà co ob fi ta. Mniej
wi´ cej 2-3 ra zy w ty go dniu spry sku je
si´ tyl ko ob fi cie drew no od sta ∏à wo -
dà o tem pe ra tu rze po ko jo wej. Po -
nie wa˝ wy bra ne zo sta ∏y jak naj wi´k -
sze lar wy, czy li o d∏u go Êci cia ∏a oko -
∏o 5 cm, to ju˝ nie ba wem lar wy
„znik nà” nam z oczu. Rze czy wi Êcie
w tym cza sie roz ko pa nie tor fu w po -
jem ni ku ujaw ni ∏o by do s∏ow nà nie -
obec noÊç nie mal ̋ e wszyst kich larw.
Oczy wi Êcie nasz po jem nik nie zo sta∏
opró˝ nio ny (chy ba ˝e do po jem ni ka
do sta ∏y si´ my szy) ani te˝ nie do sz∏o
do ma so we go ka ni ba li zmu. Lar wy
prze sz∏y w sta dium po czwar ki, ale
ich nie wi daç, po nie wa˝ znaj du jà si´
w drew nie. Dla te go w∏a Ênie w po -
jem ni kach do brze jest mieç ka wa∏ ki
drew na dla kom for to we go roz wi ja -
nia si´ màcz ni ków, gdy˝ oprócz te go,
˝e zja da jà one próch no, to rów nie˝
s∏u ̋ y ono za schro nie nie nie ru cho -
mym po czwar kom. Sta dium po -
czwar ki trwa oko ∏o 30-40 dni. W tym
cza sie na dal spry sku je my drew no,
ale bar dzo ostro˝ nie, aby nie prze laç
za nad to pod ∏o ̋ a tor fo we go, gdy˝
pod drew nem utwo rzy si´ b∏o to.
W mo men cie kie dy za cznà si´ po ka -
zy waç chrzàsz cze mo˝ na za czàç po -
da waç im od pad ki mi´ sne oraz go to -
wa ne wa rzy wa, w bar dzo ma ∏ych ilo -
Êciach (ile je dze nia mo ̋ e zjeÊç kil ka -
dzie siàt ˝u ków?) To na le ̋ y na st´p -
ne go dnia skon tro lo waç, do sto so wu -
jàc na st´p nà por cj´ do wy je dzo nej
ilo Êci. Po kar my w tym okre sie mo˝ na
po da waç 2 ra zy w ty go dniu. Po oko -
∏o 2 – 3 ty go dniach mo˝ na wy ∏a paç
wszyst kie ˝u ki i prze nieÊç je do na -
st´p ne go po jem ni ka, aby da lej si´
roz mna ̋ a ∏y. Ak tyw noÊç p∏cio wà
mo˝ na za ob ser wo waç u ˝u ków ju˝
po kil ku dniach od przej Êcia ze sta -
dium po czwar ki. Je ̋ e li nie uda nam
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si´ za uwa ̋ yç ko pu lu jà cych par, to
z pew no Êcià za uwa ̋ y my sa mi ce sk∏a -
da jà ce ja ja. Czyn noÊç ta do ko ny wa -
na jest przy u˝y ciu po k∏a de∏ ka, któ re
jest wpro wa dza ne w g∏àb próch nie jà -
ce go drew na (!). To na st´p ny po wód,
aby u˝y waç w ho dow li ka wa∏ ków
drew na. Oczy wi Êcie je go brak nie
sta nie si´ przy czy nà pad ni´ cia màcz -
ni ków, ale bio ràc pod uwa g´ ile jaj
i po czwa rek ra tu je ono przed zje dze -
niem, war to po my Êleç nad zdo by -
ciem kil ku ka wa∏ ków.

Na st´p ne kil ka na Êcie dni b´ dzie
po prze dza ∏o za po czàt ko wa nie ogro-
m nych zmian w po jem ni ku. Za cznà
si´ bo wiem po ja wiaç ogrom ne ilo Êci
ma leƒ kich i bar dzo ˝ar ∏ocz nych larw.
Pra wi d∏o wo funk cjo nu jà cy po jem nik
(opty mal na wil got noÊç i tem pe ra tu -
ra) po wi nien za wie raç ogrom ne ilo Êci
larw. Roz gar nia jàc torf po win ni Êmy
wi dzieç mi´ dzy pal ca mi du ̋ e ich za -
g´sz cze nie. Dwa, a na wet trzy ra zy
w ty go dniu mo˝ na po da waç po kar -
my. Na jed no kar mie nie mo ̋ e byç
u˝y ta ma sa wa ̋ à ca oko ∏o 0,5 kg pro -
duk tów ˝yw no Êcio wych, któ re mo gà
si´ sk∏a daç z: go to wa nych wa rzyw,
ka wa∏ ków su ro we go jab∏ ka, od pad -
ków mi´ snych, ze schni´ te go pie czy -
wa, po kar mów zie lo nych (li Êcie
mnisz ka le kar skie go, sa ∏a ty lub li Êcie
z drzew – d´ bu, li py, to po li i in nych),
oraz po kar my su che; te ostat nie po -
da wa ne w ja kimÊ p∏a skim na czy niu.
Do mie szan ki po kar mów su chych
mo˝ na u˝y waç: p∏at ków owsia nych,
su che go po kar mu dla psów lub ko -
tów, su chych po kar mów dla ryb, mle -
ka w prosz ku, itp. Po tej ró˝ no rod no -
Êci po kar mów wi dzi my z jak bar dzo
nie wy bred nym ga tun kiem ma my do
czy nie nia.

Ob fi te i uroz ma ico ne ˝y wie nie b´ -
dzie wy dat nie przy czy nia ∏o si´ do
szyb kie go wzro stu larw i ju˝ po kil ku
ty go dniach (po od dzie le niu naj oka -
zal szych osob ni ków do na st´p nych
po jem ni ków), resz t´ mo˝ na od siaç
i skar miç lub po zy ski waç do bie ̋ à ce -
go skar mia nia.

Oczy wi Êcie, aby uzy skaç wspa nia ∏e
wy ni ki na le ̋ y przy ∏o ̋ yç od po wied nio
du ̋ à uwa g´ do wszyst kich czy nio -

nych przez nas kro ków. I jak ju˝
wspo mnia no jest to:

– do bór od po wied nie go ma te ria ∏u
ho dow la ne go;

– dba ∏oÊç o utrzy ma nie pra wi d∏o -
wej tem pe ra tu ry i wil got no Êci; a)
zbyt ni ska tem pe ra tu ra przy wy so kiej
wil got no Êci mo ̋ e spo wo do waç roz -
wój ple Êni i roz to czy skon cen tro wa -
nych za rów no na kar mie jak i ata ko -
wa niu sa mych màcz ni ków. Ni ska
tem pe ra tu ra po wo du je nie do sta tecz -
nà ak tyw noÊç màcz ni ków, spa dek
ape ty tu, ma ∏e przy ro sty; b) zbyt ni -
ska wil got noÊç przy wy so kiej tem pe -
ra tu rze przy czy ni si´ do sko ko we go
wzro stu ka ni ba li zmu szu ka jà cych
êró de∏ wil go ci màcz ni ków, na le ̋ y
bo wiem za wsze pa mi´ taç, ˝e wil got -
ne po kar my za spo ka ja jà za po trze bo -
wa nie na wo d´; c) w przy pad ku
dwóch na st´p nych mo˝ li wo Êci – zbyt
su che go i ch∏od ne go Êro do wi ska, czy
zbyt go rà ce go i wil got ne go do pro wa -
dzi si´ w szyb kim tem pie do pad ni´ -
cia wszyst kich osob ni ków. Dla te go
je ̋ e li ho dow la jest pro wa dzo na
w bar dzo ogra ni czo nej prze strze ni
(np. w za mkni´ tym re ga le) gdzie
gro ma dzi si´ bar dzo wil got ne po wie -
trze spry ski wa nie na le ̋ y ogra ni czyç.
W otwar tym po miesz cze niu, w któ -
rym z po wo du wy so kiej tem pe ra tu ry
drew no sto sun ko wo szyb ko wy sy cha
na le ̋ y je spry ski waç cz´ Êciej i ob fi -
ciej;

– ho dow l´ na le ̋ y chro niç przed
szkod ni ka mi i nie pro szo ny mi „go Êç -
mi”. Naj wi´k szym wro giem màcz ni -
ków sà my szy. Po jem nik ho dow la ny
jest dla nich ide al nym miej scem.
Gry zo nie te wy ko pu jà so bie no ry
w pod ∏o ̋ u i pod drew nem lub w wy -
gry zio nych w nim ko mo rach za k∏a da -
jà gniaz da. Ogrom na ob fi toÊç wszel -
kich po kar mów ota cza jà cych je, z lar -
wa mi màcz ni ków w∏àcz nie zna ko mi -
cie wp∏y nie na b∏y ska wicz ne po wi´k -
sza nie si´ ilo Êci my sie go po tom stwa.
Oczy wi Êcie my szy tak ̋ e sà wspa nia -
∏ym po kar mem dla zwie rzàt ho dow -
la nych, ale ho dow la my szy po win na
od by waç si´ w in nych wa run kach,
a sa me gry zo nie mu szà byç ∏a twiej sze
do wy ∏a pa nia. Za uwa ̋ o ne w po jem -

nicz ku z su chym po kar mem od cho dy
my sie wska zu jà na obec noÊç my szy.
Na tych miast na le ̋ y pod jàç kro ki
pro wa dzà ce do ich zlo ka li zo wa nia
i ich eli mi na cji. Na le ̋ y te˝ usta liç, ja -
kà dro gà do sta ∏y si´ na te ren ho dow -
li i uster k´ po pra wiç. W przy pad ku
„nie pro szo nych go Êci” spra wa opie ra
si´ na ostro˝ nym po zy ski wa niu pro -
duk tów „spo ̋ yw czych po zy ski wa nych
z ∏o na na tu ry”. Za bie ra jàc ka wa ∏ek
próch nie jà ce go drew na z la su czy in -
ne go miej sca mo ̋ e my wpro wa dziç
do ho dow li je go dzi kich miesz kaƒ -
ców, któ rzy b´ dà ko rzy staç z ta kie go
za pro sze nia do sto ∏u ni czym si´ nie
od wdzi´ cza jàc. B´ dà to za rów no sto -
no gi, pro sion ki, jak i wi je drew nia ki.
Dla te go po zy ska ne drew no na le ̋ y
do brze oczy Êciç, aby po zbyç si´ do -
tych cza so wych lo ka to rów;

– przy na sta wie niu na ho dow l´ in -
ten syw nà na le ̋ y po jem nik z mie szan -
kà tor fu, li Êci i ko Êci oraz z próch nem
umiesz czo nym we wnàtrz tor fu pod
wierz chem przy kryç ram kà z za mon -
to wa nà siat kà alu mi nio wà; na
wierzch siat ki wpusz cza si´ ˝u ki, któ -
re mo gà prze by waç tyl ko na ze -
wnàtrz, a nie pe ne tru jàc wn´ trza
pod ∏o ̋ a zno szà ja ja w wierzch niej
war stwie; nie do cho dzi wów czas do
zja da nia jaj przez ˝u ki a próch no sta -
no wi tyl ko do da tek po kar mo wy; po -
karm po da wa ny jest ˝u kom na siat k´
i prze by wa jà one w jed nym po jem ni -
ku oko ∏o 10 dni, po czym sà wy ∏a py -
wa ne i prze no szo ne do na st´p ne go
po jem ni ka.
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Wszyst kie na k∏a dy sta raƒ plus
spraw na or ga ni za cja pra cy po zwo li
nam osià gnàç bar dzo do bre re zul ta ty
w ho dow li màcz ni ków ol brzy mich.
Ich skar mia nie, jak wspo mnia no ju˝
wcze Êniej, po win no mieç miej sce
w ho dow li od po wied nio du ̋ ych zwie -
rzàt. Die ta, w któ rej sk∏ad wcho dzà
màcz ni ki po win na byç uzu pe∏ nio na
po da wa niem wap nia, a tak ̋ e ze
wzgl´ du na wy so kà za war toÊç t∏usz -
czu w cia ∏ach larw nie mo˝ na ich po -
da waç zbyt wie le. 

* ba da nia w∏a sne Biu le tyn nr
9 Sek cji Ogro dów Zoo lo gicz nych

PTZo ol ¸ódê 2001
Ja dwi ga Kor czak

Fot. Olga Rendzyniak
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