
ABC hodowcy

Â li mak acha ti na (Acha ti na acha -
ti na) jest jed nym z naj wi´k szych

Êli ma ków là do wych. Oj czy znà te go
mi´ cza ka jest Afry ka. Do ro s∏e osob -
ni ki osià ga jà ma s´ oko ∏o 350 g. Z ra -
cji ogrom nych ilo Êci m∏o dych, wy klu -
wa jà cych si´ z jaj i ∏a two Êci pro wa -
dze nia ho dow li ga tu nek ten na le ̋ y
do zwie rzàt ho do wa nych w ogro dach
zoo lo gicz nych do skar mie nia dla
zwie rzàt dra pie˝ nych.

Jak u wszyst kich ga tun ków oboj na -
czych rów nie˝ u Êli ma ków wy star czà
dwa osob ni ki, aby po nie d∏u gim cza -
sie mieç ju˝ bar dzo du ̋ o. Pra wi d∏o -
wo utrzy my wa ne Êli ma ki ˝y jà na wet
do sied miu lat, a po nie wa˝ ∏a two si´
oswa ja jà (z bra niem na r´ ce) po krót -
kim cza sie mo˝ na je wyj mo waç z ter -
ra rium i po dzi wiaç w bez po Êred nim
kon tak cie spo sób ich po ru sza nia si´,
czy po bie ra nia po kar mów.

Po nie wa˝ jest to zwie rz´, któ re go
ak tyw noÊç za le ̋ y od wil got no Êci po -
wie trza po trzeb ne do je go ho dow li
ter ra rium mu si byç w mia r´ szczel -
ne, aby za po bie gaç wy su sza niu si´
po wie trza. Spa dek wil got no Êci spo -
wo du je u Êli ma ka in stynk tow nà re -
ak cj´ obron nà. Zwie rz´ za ko pie si´
w pod ∏o ̋ u, aby prze cze kaç su sz´.
Dal sze prze su sza nie, któ re obej mie
rów nie˝ pod ∏o ̋ e po cià gnie za so bà
schro nie nie si´ Êli ma ka w sko ru pie
i za mu ro wa nie otwo ru bo ga tà
w zwiàz ki mi ne ral ne wy dzie li nà,
któ ra szyb ko za schnie i za po bie gnie
ca∏ ko wi te mu wy schni´ ciu cia ∏a Êli -
ma ka.

W za le˝ no Êci od za po trze bo wa nia
na Êli ma ki, jak zwy kle ho dow la mo ̋ e
byç du ̋ a lub nie wiel ka. Przy ma ∏ym
za po trze bo wa niu za k∏a da si´ nie wiel -
kie ter ra rium dla osob ni ków ro dzi -
ciel skich o wy mia rach 40 x 60 x 40cm.

Mu si byç przy kry -
te szy bà, ale tak
do pa so wa nà,
aby za pew -
niç wen ty -
l a  c j ´ .
W tej
wiel ko Êci
ter ra rium
m o ˝  n a
trzy maç 6 –
8 osob ni ków.
Dno wy sy pu je
si´ gru bà (oko -
∏o 10-15cm)
war stwà od kwa -
szo ne go tor fu.
Ter ra rium nie wy -
ma ga do Êwie tla nia,
wy star czy ˝e b´ dzie
sta ∏o w wid nym miej scu.
Mo˝ na (nie jest to jed nak
wy ma ga ne) umie Êciç w nim
gru be ga ∏´ zie, po któ rych Êli -
ma ki b´ dà mo g∏y pe∏ zaç. Z re gu ∏y jed -
nak Êli ma ki cho dzà po Êcian kach bocz -
nych i po szy bach su fi to wych.

Naj le piej jest roz po czy naç ho dow l´
od osob ni ków m∏o dych, któ rych mu-
sz la ma oko ∏o 3 cm d∏u go Êci. 
Przy pra wi d∏o wym ̋ y wie niu Êli ma ki ro -
snà bar dzo szyb ko i w wie ku oko ∏o pó∏
ro ku za cznà si´ roz mna ̋ aç. Ja ja sk∏a -
da ne sà w pod ∏o ̋ u. Osob nik do ro s∏y
za ko pu je si´ na kil ka go dzin i w jed -
nym miej scu sk∏a da oko ∏o 200 jaj. Po
okre sie 3-4 ty go dni z pod ∏o ̋ a 
za czy na jà wy cho dziç ma ∏e Êli ma ki 
o pra wie prze zro czy stej mu szel ce.
Oczy wi Êcie w cza sie, gdy ja ja in ku bu jà,
mo ̋ e do cho dziç do nisz cze nia z∏o ̋ a
przez in ne do ro s∏e osob ni ki, któ re bar -
dzo ch´t nie je zja da jà. Dla te go 
chcàc pro wa dziç ho dow l´ in ten syw nà,
osob ni ki ro dzi ciel skie po z∏o ̋ e niu 

jaj mu szà byç za bra ne
z te go ter ra rium do in ne go

i prak tycz nie ka˝ de z∏o ̋ e jaj
mu si byç po zo sta wio ne w spo -

ko ju. Dla te go w in ten syw nej ho -
dow li rów nie˝ ter ra rium na osob -

ni ki ro dzi ciel skie mo ̋ e byç o wie le
mniej sze. Wy klu wa jà cych si´ m∏o dych

b´ dzie wte dy ty le, ile z∏o ̋ o nych jaj.
M∏o de mo˝ na skar miaç po osià gni´ ciu
do wol nie wy bra nej przez ho dow c´
wiel ko Êci, a ich licz ba po zwo li dzia ∏aç
bez ogra ni czeƒ. Oczy wi Êcie ro snà ce
szyb ko m∏o de Êli ma ki po trze bu jà wi´k -
sze go ter ra rium, dla te go po win ni Êmy
dys po no waç kil ko ma du ̋ y mi. Wy klu -
wa jà ce si´ m∏o de za bie ra my po osià -
gni´ ciu ta kiej wiel ko Êci, przy któ rej
mu szà ju˝ byç prze nie sio ne do in ne go
zbior ni ka. 

M∏o de szyb ko ro snà – du ̋ o je dzà,
ale wià ̋ e si´ to rów nie˝ z du ̋ à ilo Êcià
od cho dów. Mo˝ na trzy maç je w ter ra -
riach z cien kà war stwà pod ∏o ̋ a i co
dru gi dzieƒ usu waç od cho dy ze Êcian
ter ra rium. Mo˝ na trzy maç je w pu stym
zbior ni ku sk∏a da jà cym si´ z dwóch po -
∏ó wek – dol nej i gór nej, któ re czy Êci si´
po roz dzie le niu; Êli ma ki zwy kle zbie ra -
jà si´ po skoƒ czo nym ˝e ro wa niu na
gór nej po ∏ów ce, dol nà mo˝ na wte dy
umyç i ca ∏oÊç po sta wiç „do gó ry no ga -
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mi”, aby po pew nym cza sie mieç mo˝ -
li woÊç umy cia ak tu al nie dol nej. Spra -
wà naj wa˝ niej szà jest utrzy ma nie wy so -
kiej wil got no Êci, któ ra za pew ni zdro -
wie i ape tyt gru pie ho dow la nej.

Âli ma ki zja da jà rów nie ch´t nie po -
kar my su che i wil got ne. Utrzy ma nie
tych zwie rzàt w do brej for mie wy ma -
ga jed nak wy bo ru po kar mów bo ga -
tych w wapƒ i in ne zwiàz ki mi ne ral -
ne, któ rych obec noÊç w die cie jest
nie zb´d na ze wzgl´ du na wiel kà ich
iloÊç po trzeb nà do bu do wa nia musz li
oraz sko ru pek jaj. W sk∏ad die ty wil -
got nej po win ny wcho dziç wa rzy wa
ta kie jak: mar chew, bro ku ∏y, ogór ki,
ka la re pa, cu ki nia, ka la fior, cy ko ria
oraz ka pu sta pe kiƒ ska. W sk∏ad mie -
szan ki su chej wcho dziç po win ny:
p∏at ki owsia ne, su che po kar my gra -
nu lo wa ne dla gry zo ni, su che p∏at ko -
wa ne po kar my dla ryb, od t∏usz czo ne
mle ko w prosz ku, otr´ by pszen ne
oraz pre fik sy, ta kie jak na przy k∏ad
pa szo wit i kre da pa stew na. Oczy wi -
Êcie pre mik sy na le ̋ y sto so waç ja ko
do da tek w ilo Êci oko ∏o 10% ca ∏ej ilo -
Êci su chej mie szan ki. Je ̋ e li za uwa ̋ y -
my, ˝e musz le Êli ma ków – zw∏asz cza
tych wi´k szych – sà cien kie i zbyt de -
li kat ne lub do cho dzi do uszko dzeƒ
me cha nicz nych po le ga jà cych na
wgnie ce niach czy p´k ni´ ciach, na le ̋ y
po za do dat kiem kre dy pa stew nej do
mie szan ki su chej za sto so waç zu pe∏ -
nie osob ne uzu pe∏ nie nie die ty do dat -
ka mi mi ne ral ny mi w po sta ci ko stek
z kre dy pa stew nej w osob nym po jem -
nicz ku. Kost ki te spo rzà dza si´ za le -
wa jàc w p∏a skim na czyn ku sprosz ko -

wa nà kre d´ pa stew nà wo dà i po do -
k∏ad nym wy mie sza niu na jed no li tà
ma s´ po zo sta wia si´ do stward nie nia.

Bra ki mi ne ral ne po wo du jà u Êli ma -
ków cha rak te ry stycz ne za cho wa nia,
po le ga jà ce na ze skro by wa niu i zja da -
niu wierzch niej war stwy musz li in -
nych osob ni ków, przez co uszko dzo -
ne – os∏a bio ne – cz´ Êci musz li p´ ka jà
i przez po wsta ∏e szcze li ny mo gà wy -
do sta waç si´ na rzà dy we wn´trz ne.
U do ro s∏ych osob ni ków sk∏a da jà cych
ja ja za po trze bo wa nie na sk∏ad ni ki
mi ne ral ne jest jesz cze wi´k sze. Aby
po wsta ∏y sko rup ki jaj sk∏ad ni ki te sà

po bie ra ne w∏a Ênie z musz li osob ni ka
do ro s∏e go. Nad mier ny od p∏yw tych
sub stan cji z musz li z re gu ∏y pro wa dzi
do Êmier ci.

Pod su mo wu jàc po wy˝ szy tekst, naj -
wa˝ niej sze czyn ni ki do utrzy ma nia
ho dow li tych mi´ cza ków to: wy so ka
wil got noÊç Êro do wi ska, czy stoÊç i od -
po wied nio wy so ki po ziom sub stan cji
mi ne ral nych. Spro sta nie tym wy mo -
gom za pew ni w∏a Êci cie lo wi bar dzo dy -
na micz nie roz wi ja jà cà si´ ho dow l´. 

Ja dwi ga Kor czak
Fot. Olga Rendzyniak
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