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ABC hodowcy

Szaraƒcza
Hodowla bezkr´gowców na karm´

Najpopularniejsze 
w hodowlach karmowych

gatunki to: szaraƒcza
w´drowna (Locusta 

migratoria) i szaraƒcza 
pustynna (Schistocerca 
gregaria). Oba gatunki 

hoduje si´ w podobnych
warunkach.

Jadwiga Korczak

SSzaraƒcza, najch´tniej zjadana przez
zwierz´ta i naj∏atwiejsza przy indywidu-
alnym podawaniu, jest jednak gatun-

kiem wymagajàcym od hodowców najwi´k-
szych nak∏adów pracy i energii. Owad ten
charakteryzuje si´ du˝à wartoÊcià pokarmo-
wà; zawartoÊç suchej masy w 100 g wynosi
35,5%; bia∏ka ogólnego 20,4%; t∏uszczu su-
rowego 11,4%, w∏ókna surowego 3,9%, a iloÊç
energii metabolicznej to 183,9 kcal1. Ze
wzgl´du na doÊç du˝e rozmiary tego owada
∏atwo jest go z∏apaç i podawaç hodowanym
zwierz´tom indywidualnie do pyszczka lub
∏apki.

Podj´cie si´ tej hodowli wymaga gruntow-
nego przemyÊlenia. Szaraƒcza potrzebuje
stosunkowo du˝ych terrariów 60x80x45 cm.
W terrarium nale˝y umieÊciç grubà na 15-20
cm warstw´ torfu odkwaszonego do sk∏ada-
nia kokonów. Mo˝na te˝ w dnie terrarium
wykonaç otwór, do którego na prowadnicach
przylegaç b´dzie, od spodu, g∏´boki pojemnik
wype∏niony torfem. W suficie musi byç za-
montowany promiennik 100 lub 150 W,
w zale˝noÊci od wysokoÊci temperatury pa-
nujàcej w pomieszczeniu z terrariami. Tem-
peratura wewnàtrz terrarium nie powinna
byç ni˝sza ni˝ 35

o
C. Promiennik, poza funkcjà

grzewczà, ma równie˝ dostarczaç szaraƒczy
Êwiat∏o. Powodzenie hodowli tego owada za-
le˝y bowiem g∏ównie od Êwiat∏a i temperatu-
ry. WysokoÊç zawieszenia promiennika 

powinna dawaç pewnoÊç, ˝e warstwa
pod∏o˝a tak˝e zostanie ogrzana. Jako wypo-
sa˝enie terrarium s∏u˝yç mogà, ustawione
pionowo: ramka z siatkà, ga∏´zie lub cho-
cia˝by wyt∏aczanki do jaj. Elementy te prze-
znaczone sà do siedzenia dla odpoczy-
wajàcych owadów. Terrarium nale˝y wyko-
naç ze szk∏a lub nieco przerobiç pojemnik
plastikowy.

Do tak urzàdzonego terrarium wpuszcza-
my grup´ hodowlanà. Taka poczàtkowa
stawka mo˝e sk∏adaç si´ zarówno z samych
osobników doros∏ych, jak i doros∏ych prze-
mieszanych z m∏odzie˝à. OczywiÊcie, czym
wi´ksza grupa podstawowa, tym szybciej
mo˝na spodziewaç si´ wyników hodowla-
nych. Pod∏o˝e torfowe musi byç stale wilgot-
ne. Wilgoç utrzymuje si´, podlewajàc je co ja-

1 Wg badaƒ w∏asnych. „WartoÊç pokarmowa owadów
skarmianych w ogrodach zoologicznych dla zwierzàt
owado˝ernych i wszystko˝ernych“ Biuletyn nr 9, Sekcja
Ogrodów Zoologicznych Polskiego Towarzystwa
Zoologicznego.
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kiÊ czas niewielkà iloÊcià wody. Przesuszenie
pod∏o˝a wydatnie wp∏ywa na wyniki hodow-
lane, poniewa˝ jaja w kokonach przestanà si´
rozwijaç, a wykluwajàce si´ m∏ode b´dà zbyt
s∏abe, aby przekopaç si´ na powierzchni´. Je-
˝eli na dno terrarium wysypany zosta∏ torf, to
po okresie 2-3 tygodni doros∏e szaraƒcze
mo˝na przenieÊç do nast´pnego pojemnika
lub skarmiç. Warto jednak ze skarmieniem
poczekaç, aby mieç pewnoÊç, ˝e pobyt sza-
raƒczy w pierwszym terrarium przyniesie
sukces w postaci wykluwajàcych si´ m∏odych.
Je˝eli w dno terrarium wsuni´ty zosta∏ po-
jemnik z torfem, to po wspomnianych 2-3 ty-
godniach mo˝na go zamieniç na inny, a ten za-
brany nale˝y wstawiç do nowego terrarium,
które mo˝e byç urzàdzone tylko pionowymi
elementami s∏u˝àcymi do odpoczywania. Na
dno nale˝y wysypaç tylko cienkà warstw´
piasku. Po up∏ywie 4-5 tygodni powinny za-
czàç si´ kluç m∏ode szaraƒcze. OczywiÊcie,
po przestawieniu pojemnika z jajami do kolej-
nego terrarium, nale˝y pami´taç o wlewaniu
do niego ma∏ych porcji wody. Silne i zdrowe
m∏ode sà bardzo ruchliwe i ˝ar∏oczne.

Podstaw´ diety szaraƒczy powinny stano-
wiç roÊliny zielone. Mogà to byç wszelkie ga-
tunki traw. Najszybciej znikaç b´dà êdêb∏a tra-
wy jeszcze nie wyk∏oszonej, ale k∏osy traw
równie˝ b´dà zjadane, tyle ˝e w drugiej kolej-
noÊci. Niezwyk∏y entuzjazm budzi u tych ˝ar-
∏ocznych owadów skarmianie nie wyk∏oszo-
nych êdêbe∏ zbó˝, takich jak: pszenica, kuku-
rydza oraz proso. Poza roÊlinami jednoliÊcien-
nymi szaraƒcza nie gardzi równie˝ gatunkami
dwuliÊciennymi, do których nale˝à: mniszek
lekarski, krwawnik czy gwiazdnica. Nale˝y
jednak pami´taç, ˝e dwuliÊcienne mogà byç
traktowane jako dodatek do diety podstawo-
wej. Jako uzupe∏nienie do naturalnej diety
roÊlinnej mo˝na stosowaç tak˝e suche pokar-
my: p∏atki owsiane i p∏atkowany suchy po-
karm dla ryb. Poza tym znakomicie zjadane sà
w sezonie letnim kolby kukurydzy. W okresie
zimowym podstawowym pokarmem b´dzie
siano oraz liÊcie kapusty pastewnej i sucha
mieszanka z∏o˝ona z wy˝ej wymienionych
p∏atków. Soczyste pokarmy niemal ca∏kowicie
pokrywajà zapotrzebowanie na wod´, ale
spryskanie Êcianek terrarium wodà z pew-
noÊcià zostanie przyj´te z du˝ym zadowole-
niem. Dieta szaraƒczy obfituje we w∏ókno
roÊlinne, dlatego skarmianie szaraƒczy nie nie-
sie ze sobà groêby odwapnienia konsu-
mentów, jak bywa w przypadku skarmiania
Êwierszczy czy màczników.

M∏ode szaraƒcze rosnà bardzo szybko i ju˝
po oko∏o 6-8 tygodniach zaczynajà kopulo-
waç. Dlatego z m∏odzie˝y wybiera si´ 30-40
najsilniejszych osobników (w proporcji 1 sa-
miec na 2-3 samice) i przenosi do pojemnika
hodowlanego, w którym znajduje si´ torf do
sk∏adania jaj.

Jako owady niezwykle ˝ar∏oczne, szaraƒcze
pozostawiajà po sobie grube warstwy odcho-
dów. Nale˝y uwa˝aç, aby rosnàca warstwa
odchodów nie spowodowa∏a och∏odzenia
pod∏o˝a ze z∏o˝onymi jajami. Pok∏ad odcho-
dów nale˝y, w miar´ mo˝liwoÊci, jak najcz´-
Êciej usuwaç razem z resztkami traw czy siana.
W miejscu zetkni´cia si´ zanieczyszczeƒ z wil-
gotnym pod∏o˝em mo˝e bowiem rozwijaç si´
pleÊƒ obni˝ajàca wyniki hodowlane. Usuwanie
resztek pokarmowych i odchodów nie jest
jednak wcale proste w pojemniku wype∏nio-
nym niezwykle ruchliwymi i skaczàcymi m∏o-
dymi szaraƒczami (je˝eli m∏ode wyklu∏y si´
w terrarium, którego ca∏e dno pokryte zosta-
∏o wysokà warstwà torfu). Dlatego nale˝y sta-
raç si´, aby doros∏e osobniki po z∏o˝eniu jaj zo-
sta∏y w miar´ szybko zabierane do innego ter-

rarium, a m∏ode wykluwa∏y si´ w krótkim cza-
sie i (przez szybkie zanieczyszczanie pod∏o˝a)
nie odci´∏y m∏odszego, jeszcze nie wyklutego
rodzeƒstwa, od dost´pu do powierzchni. Po
oddzieleniu z m∏odzie˝y osobników przezna-
czonych do dalszej hodowli, pozosta∏e m∏ode
nale˝y skarmiç lub przenieÊç do terrarium bez
pod∏o˝a, poniewa˝ wykorzystywany dotych-
czas pojemnik nie nadaje si´ do dalszej (efek-
tywnej!) hodowli, ze wzgl´du na wysokie za-
nieczyszczenie.

Znajàc ju˝ wymagania tego gatunku oraz
plusy i minusy hodowli, mo˝na podjàç de-
cyzj´, czy posiadane przez nas warunki po-
zwalajà na jej rozpocz´cie.

Poniewa˝ by∏ to ju˝ ostatni odcinek porad
hodowlanych na temat bezkr´gowców, któ-
re mo˝na hodowaç na karm´, ˝ycz´ wszyst-
kim Czytelnikom wspania∏ych efektów i nie-
zapomnianych wra˝eƒ w kontaktach z przed-
stawionymi przeze mnie gatunkami. Mam na-
dziej´, ˝e zajmowanie si´ bezkr´gowcami
pozwoli Paƒstwu dostrzec w nich tak˝e cie-
kawe i warte uwagi zwierz´ta.

Terrarium z g∏´bokim pod∏o˝em.

Przerobiony na terrarium plastikowy pojemnik z wysuwanà szufladà.
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