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ABSTRACT

Madagascar hissing cockroach (Gromphadorhina portentosa) are arthropods from Gromphadorhina tribe Blaberidae family. Their 
natural biotope is rainforest in East part of the island of Madagascar. Their habitat requirements are slight (Bell i in. 2007). They 
excellently use environment conditions proposed by nature. They live in brushwood which is rich in various food. They eat food 
of plant and animal origin. Decomposing organic matter isn’t dangerous for them. The cannibalism phenomenom isn’t confirmed 
(Moore 2011). They are typical night creatures. Physical activity increase at night. Lighting conditions in their brushy environment 
also allow them to stay active in morning hours (Sreng 1993; Błaszak 2009; Jura 2002). The motion of segmental body is clumsy 
and slow. If all breeding conditions in terrarium are in good level, we can expect procreation success.The aim of the research and 
observation was analisis of the impact of consumed food on body growth and the rate of cockroaches breeding. Two parallel cultures 
were established in which two pairs of cocraches were fed with a different type of food – dry food of plant origin and moist food – 
mixed with organic matter. Thermal and light conditions in the cultures were adapted to the requirements of species and their daily 
cycle. After two months each pair started reproductive activities. The couple nourished with moist food undertook these activities 
two weeks earlier than a couple fed with dry food. There was also a difference in the number of offspring in favor of a couple fed 
with moist food as well as a 1/3 greater increase in body growth.
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Wprowadzenie

Karaczany, hełmce (Blattodea) to rząd pierwotnych 
owadów uskrzydlonych, który liczy około 3500 gatun-
ków. W Polsce żyje 7 gatunków z tego rzędu owadów, 
w Europie – około 150. W Polsce występują przedsta-
wiciele rodzin karaczanowatych (Pseudomopidae), pru-

sakowatych (Blattidae) i zadomkowatych (Ectobiidae). 
Jest to stara ewolucyjnie grupa stawonogów. Owady 
te znane są już sprzed 300–350 milionów lat, z okresu 
karbonu (Jura 2002; Budd, Telford 2009). Przegląd sys-
tematyczny pozwala wyróżnić najczęściej występujące 
gatunki: karaczan brazylijski (Blaberus craniifer) z ob-
szaru Ameryki Środkowej i Południowej z wyraźnym 
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dymorfizmem płciowym, karaczan jaskiniowy (Eubla-
berus posticus), pochodzący z Ameryki Południowej, o 
charakterystycznym pomarańczowym zabarwieniu cia-
ła, karaczan norowy (Byrsotria fumigata), pochodzący z 
Ameryki Środkowej, karaczan trynidadzki (Eublaberus 
distanti), którego postać dorosła jest charakterystycznie 
ubarwiona, karaczan prusak (Blatella germanica) – ga-
tunek synantropijny. Zamieszkiwanie w bliskości sie-
dzib ludzkich powoduje, że jest tępiony ze względu na 
zanieczyszczanie składów żywności oraz za roznosze-
nie chorób. Karaczan szary (Nauphoeta cinerea) spoty-
kany jest na całym świecie. Bardzo często występuje w 
hodowlach karmowych, karaczan turecki (Shelfordella 
lateralis) jest jednym z mniejszych karaczanów, kara-
czan marmurkowy (Archimandrita tesselata) jest nato-
miast jednym z największych na świecie karaczanów 
skrzydlatych. Zadomka polna (Ectobius lapponicus) 
to żyjący wyłącznie w środowisku naturalnym kara-
czan, spotykany na łąkach, skrajach lasów i dróg oraz 
w ogrodach. Wszystkie gatunki karaczanów posiadają 
duże zdolności lokomocyjne. Sprawnie poruszają się w 
środowisku lądowym, ale bardzo słabo latają. Gatunki 
synantropijne są szkodnikami żywności i ze względu na 
bliskie sąsiedztwo z człowiekiem stwarzają zagrożenie 
epidemiologiczne. Najwięcej gatunków występuje w 
wilgotnym i ciepłym klimacie. Są obecne na wszystkich 
kontynentach świata. Stawonogi te odgrywają istotną 
rolę w zamieszkiwanym geoekosystemie. Ich znacząca 
rola w cyklach biogeochemicznych wynika z rodzaju 
pobieranego pokarmu. Są wszystkożerne, co wpływa na 
uruchamianie pierwiastków zmagazynowanych w mate-
rii organicznej i włączanie jej w cykle biogeochemiczne, 
a przez to ich dużą mobilność w ekosystemie. Żerują w 
ściółce leśnej, gdzie znajdują różnorodny i urozmaico-
ny pokarm. Stanowią go zarówno świeże części roślin, 
jak również te znajdujące się w stanie częściowego roz-
kładu. Karaczany wydają dość wyraźne odgłosy. Jest to 
syczenie, które jest skutkiem wypuszczania powietrza 
przez ostatnią parę przetchlinek. Robią to w sytuacji za-
grożenia, w celu odstraszenia drapieżnika, lub też pod-
czas walk pomiędzy samcami walczącymi o terytorium, 
syczą nie tylko samce, ale również samice. Wypychają 
z dużą siłą powietrze, a wydawany przy tym syczący 
dźwięk ma siłę 90 decybeli. U wielu gatunków wystę-
puje zjawisko partenogenezy polegające na rozwoju jaj, 
które wcześniej nie podległy procesowi zapłodnienia. 
Najczęściej jest to telitokia, czyli taki rodzaj parteno-
genezy fakultatywnej, w której z niezapłodnionych jaj 
wykluwają się same samice (Jura 2002; Budd, Telford 
2009). Występuje ona u Blatta orientalis, Blattella ger-
manica, Byrsotria fumigata, Ectobius lapponicus, Ec-
tobius pallidus, Nauphoeta cinerea, Periplaneta ame-

ricana, Periplaneta fuliginosa, Polyphaga saussurei, 
Supella longipalpa. W przypadku Nauphoeta cinerea 
tylko samice o wysokim poziomie heterozygotyczności 
(większość par alleli powinny stanowić pary heterozygo-
tyczne) mogą się rozmnożyć partenogenetycznie. Młode 
z partenogenezy najczęściej są mniejsze, jest ich mało, 
rozwój larw trwa dłużej, a dorosłe osobniki żyją krócej. 
Ze stałego rozmnażania się przez partenogenezę znane 
są dwa gatunki karaczanów: Pycnoscelus surinamen-
sis i Pycnoscelus indicus. Inny typ partenogenezy, tzw. 
partenogenezę geograficzną, zaobserwowano u Phyllo-
dromica subaptera z południa Europy, która na Półwy-
spie Iberyjskim rozmnaża się płciowo, a w pozostałych 
rejonach Morza Śródziemnego poprzez partenogenezę 
(Błaszak 2009, Jura 2002). Na potencjał rozrodczy ka-
raczanów ma wpływ wiele czynników: dostępność po-
karmu, wielkość ciała, wiek. Im mniej pokarmu, tym 
samica słabiej jest w stanie zaopatrzyć rozwijające się 
zarodki, jest też zmniejszona liczba ootek, które może 
wytworzyć (Grandcolas, Deleporte 1998). Ma to zna-
czenie zwłaszcza u małych gatunków. Starsze samice 
rzadziej wytwarzają ooteki, które zawierają mniej jaj niż 
u młodych samic (fot. 2).

Pierwotnym i naturalnym habitatem karaczanów 
madagaskarskich (fot. 1) jest dno lasu deszczowego 
wschodniej części wyspy Madagaskar. Prowadzą noc-
ny tryb życia, co chroni je przed naturalnymi wrogami, 
czyli lemurami. Karaczany madagaskarskie posłużyły 
do przeprowadzenia eksperymentu biocybernetyczne-
go, dzięki któremu udowodniono, że energia ruchów 
tych insektów może zasilić urządzenie służące do sty-
mulowania nerwów bądź pojedynczych neuronów. 

Celem prowadzonych badań było wykazanie wpły-
wu rodzaju pobieranego pokarmu przez karaczany ma-
dagaskarskie na podejmowanie czynności rozrodczych 
w warunkach hodowli laboratoryjnych.

Fot. 1. Karaczan madagaskarski z hodowli karmowej (fot. 
K. Chwaścińska)
Photo 1. Gromphadorhina portentosa from food breeding 
(photo. K. Chwaścińska)
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Metodyka pracy

Hodowla karaczanów madagaskarskich odbywa-
ła się równolegle w dwóch terrariach z zachowaniem 
identycznych warunków. W każdym terrarium umiesz-
czono parę dojrzałą płciowo. Ustalenie płci możliwe 
było dzięki wyraźnie zaznaczonemu dymorfizmowi 
płciowemu (samce z rogami na przedpleczu). W ter-
rariach o wymiarach 20x25x20 cm zabezpieczono wy-

Fot. 2. Ooteki na odwłoku samic zawierające jaja 
Photo 2. Oothecas with eggs on female abdomens 
Źródło/Source: http://www.karaczany.terrarium.pl/rozmnazanie

starczającą powierzchnię oraz wiele miejsc, w których 
karaczany mogły się chować i czuć bezpiecznie. Za-
stosowano podłoże z substratu kokosowego o grubo-
ści 3 cm. Na ściółce ułożono kawałki kory oraz łupinę 
kokosa. Nie wprowadzono dodatkowego oświetlenia, 
wykorzystując jedynie oświetlenie zgodne z cyklem 
dobowym. Temperatura hodowli przez czas przebie-
gu eksperymentu była stała i wynosiła 27–29°C, co 
umożliwiał zastosowany kamień grzewczy. Taka tem-
peratura spełnia warunki szybkiego wzrostu larw oraz 

Fot. 3. Warunki hodowli karaczanów (fot. K. Chwaścińska)
Photo 3. Conditions of Gromphadorhina portentosa bre-
eding (photo. K. Chwaścińska)

Fot. 4. Odżywianie pokarmem wilgotnym (fot. K. Chwa-
ścińska)
Photo 4. Wet food nutrition (photo. K. Chwaścińska)

Fot. 5. Różna wielkość osobników kolejnych pokoleń (fot. 
M. Wiąckiewicz)
Photo 5. Various size of next generations organisms (photo. 
M. Wiąckiewicz)
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przyczynia się do maksymalnego wydłużenia życia 
osobników dorosłych. Wilgotność utrzymywano przez 
codzienne zraszanie ciepłą, przegotowaną wodą i wy-
nosiła ok. 60% (fot. 3).

Pokarm podawany był co dwa dni zarówno w ter-
rarium z pokarmem wilgotnym [owoce, warzywa,  
w szczególności marchew (fot. 4)], jak i w terrarium  
z pokarmem suchym (chleb, gotowane ziemniaki, ryż, 
kasze, makaron). Ponieważ celem prowadzonych obser-
wacji była analiza tempa rozrodu w hodowli odżywianej 
pokarmem wilgotnym i pokarmem suchym, co 2 tygo-
dnie odsłaniano kryjówki owadów i liczono osobniki 
każdej hodowanej populacji. Liczenie osobników od-
bywało się przez okres sześciu miesięcy (dokonano 12 
pomiarów).

Wyniki liczenia zestawiano tabelarycznie, notując 
daty i liczbę pojawiających się organizmów potom-
nych w kolejnych pokoleniach. Rozróżnienie kolejne-
go pokolenia umożliwiała wielkość liczonych owadów 
(fot. 5). Tabela zawierała następujące dane:

Data pomiaru Liczba osobników karmio-
nych pokarmem suchym

Charakterystyka obiektu badań

Karaczany są to owady o średniej długość ciała 
do 9 cm, o silnie spłaszczonym grzbietowo-brzusz-
nie ciele. Ubarwienie zwykle brązowe. Kształt owal-
ny. Przedplecze jest bardzo szerokie, pokrywa głowę 
(fot. 6). Czułki są segmentowane, długie, zwrócone do 
tyłu sięgają końca odwłoka (fot. 7). Skrzydła przednie 
są mocniejsze i ciemniejsze, z gęstym użyłkowaniem 
zwróconym wzdłuż skrzydeł. Skrzydła często ulegają 
redukcji. Druga para skrzydeł jest szeroka i błoniasta 
i nierzadko schowana pod pierwszą parą. Czasem ta 
para skrzydeł jest również uwsteczniona. Kończyny 
typu bieżnego są smukłe i pokryte kolcami. Odwłok 
jest szeroki z charakterystycznymi wypustkami odwło-
kowymi (cerci), które występują zarówno u samców, 
jak i u samic. Aparat gębowy jest typu gryzącego. Gło-
wa ma duże oczy złożone i 2–3 przyoczka. Karaczany 
przechodzą przeobrażenie niezupełne. Samice po ko-
pulacji składają jaja zwykle do kokonów (ootek). Sa-
mice niektórych gatunków noszą na odwłoku kokony 
z jajami (Jura 2004, Jura 2007). Rozwój larw trwa od 
kilku miesięcy do jednego roku. Gatunki z rodzaju Di-

ploptera są żyworodne. Niektóre gatunki rozmnażają 
się partenogenetycznie (Moore 2011). Larwy rozwijają 
się w okresie od 6 do 8 miesięcy. Larwy są brunatne 
lub czarne, silnie grzbietowo-brzusznie spłaszczone, 
mają wydłużony kształt, są mniej pękate od larw wielu 
innych gatunków karaczanów.

U karaczanów wyróżnia się zasadniczo trzy formy 
rozmnażania: jajorodność, jajożyworodność i żyworod-
ność. Jajorodność A – samica po uformowaniu ooteki 
porzuca ją. Jajorodność B – samica po uformowaniu 
ooteki nosi ją ze sobą do momentu wyklucia młodych 
lub porzuca ją na krótko przed tym. Jajożyworodność A 

Fot. 7. Spłaszczone grzbietowo-brzusznie brązowe ciało ka-
raczana madagaskarskiego (Gromphadorhina portentosa) 
(fot. K. Chwaścińska)
Photo 7. Dorsal-ventral flattened brown body of Grompha-
dorhina portentosa (photo. K. Chwaścińska)

Fot. 6. Głowa pokryta przedpleczem (fot. M. Wiąckiewicz)
Photo 6. Head covered with prothorax (photo. M. Wiąckie-
wicz)



– samica tworzy ootekę, którą następnie wietrzy i chowa 
ponownie do komory lęgowej, embriony odżywiają się 
z żółtka, jednak do rozwoju potrzebują wodę, którą do-
stają od samicy. Ooteka zostaje porzucona w momencie, 
gdy larwy mogą się już z niej wykluć. Jajożyworodność 
B – jaja z jajowodów bezpośrednio trafiają do komory 
lęgowej, nietworzona jest żadna ooteka. Żyworodność 
podobna do jajożyworodności A z tą różnicą, że zarodki 
w komorze lęgowej są karmione za pomocą białkowego 
płynu produkowanego przez samicę (Jerome i in. 2010). 
Karaczan madagaskarski prowadzi nocny tryb życia  
i jest gatunkiem wszystkożernym. Sprawnie porusza się 
po ziemi dzięki trzem parom odnóży. Długość życia wy-
nosi w zależności od rodzaju pokarmu i temperatury od 
6 do 12 miesięcy. Mechanizmem obronnym karaczana 
jest syk powodowany wypuszczeniem powietrza przez 
ostatnią parę przetchlinek. Używają jego w trakcie za-
grożenia lub podczas przepychanek z innymi samcami, 
najczęściej w sporze o terytorium.

Wyniki

Data pomiaru Liczba osobników karmio-
nych pokarmem suchym

6.11.2017 2
28.01.2018 14
14.02.2018 28
28.02.2018 33
14.03.2018 33
28.03.2018 36
11.04.2018 37
15.04.2018 43
10.05.2018 47

Tabela 1. Zmiany liczebności populacji karaczanów mada-
gaskarskich karmionych pokarmem suchym
Table 1. Changes in the population of Madagascar cockro-
aches fed with dry food

Pokarm suchy stanowiło pieczywo, płatki owsiane, 
kukurydziane oraz sucha karma roślinna przeznaczo-
na do karmienia ryb akwariowych. Na czas żywienia 
karaczany opuszczały kryjówki znajdujące się pod 
korą drzewa, odwróconą łupiną orzecha kokosowego 
oraz kamieniami i w bardzo dużym tempie opróżnia-
ły karmniki. W tym czasie zliczano osobniki popula-
cji. Pierwsze osobniki potomne stwierdzono po upły-
wie 2,5 miesiąca hodowli. Jedna para założycielska 
dała 14 osobników potomnych. Po upływie kolejnego 
miesiąca stwierdzono przyrost liczebności populacji  
o kolejne 12 osobników. Każdy kolejny miesiąc dawał 
znacznie mniejsze przyrosty liczebności – od 1 do 5 

kolejnych osobników. Zliczanie następujące w cyklu 
miesięcznym wykazało, że do momentu zakończenia 
obserwacji parą dojrzałą płciowo i zdolną do rozrodu 
była pierwsza para założycielska.

Tabela 2. Zmiany liczebności populacji karaczanów mada-
gaskarskich karmionych pokarmem wilgotnym
Table 2. Changes in the population of Madagascar cockro-
aches fed with moist food

Data pomiaru Liczba osobników karmio-
nych pokarmem wilgotnym

6.11.2017 2
10.02.2018 14
27.02.2018 18
1.03.2018 18
15.03.2018 26
29.03.2018 28
13.04.2018 29
27.04.2018 31
12. 05.2018 31

Pokarm wilgotny stanowiły liście sałaty, rukoli, rosz-
ponki, marchew, jabłka. Pierwsze osobniki potomne  
z pary założycielskiej pojawiły się po upływie 3 miesię-
cy prowadzenia hodowli. Możliwość zliczania osobni-
ków populacji pojawiała się każdorazowo podczas kar-
mienia. Podawaniu pokarmu towarzyszyło uzupełnianie 
wody w pojemnikach. Największe progresywne zmiany 
liczebności populacji stwierdzono w pierwszym poko-
leniu i wyniosły one 14 osobników. Podczas liczenia  
w kolejnych miesiącach obserwacji przybywało od 2 do 
8 osobników w kolejnych zliczeniach.

Wnioski

1. Porównanie wpływu rodzaju pobieranego pokar-
mu na podjęcie czynności rozrodczych przez karacza-
ny madagaskarskie wskazuje na większą aktywność 
rozrodczą karaczanów w hodowli odżywianej pokar-
mem suchym. Różnica czasowa w podjęciu czynności 
rozrodczych między zróżnicowanymi pokarmowo ho-
dowlami wynosiła 2 tygodnie.

2. Zróżnicowanie czasu rozrodu w prowadzonych ho-
dowlach może wynikać z różnic czasowych w osiąganiu 
dojrzałości płciowej między osobnikami obu hodowli. 

3. W terminie zakończenia eksperymentu liczeb-
ność populacji karmionej pokarmem suchym w stosun-
ku do populacji karmionej pokarmem wilgotnym była 
większa o 16 osobników, co można traktować jako od-
mienność preferencji pokarmowych, ponieważ w wa-
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runkach naturalnych karaczany madagaskarskie żyją  
w ściółce lasu tropikalnego, gdzie wilgotność jest duża, 
a dostępny pokarm to rozkładająca się w warunkach 
wilgotnych materia organiczna.

4. Młode osobniki pojawiające się w kolejnych cy-
klach rozrodczych pochodziły z pary założycielskiej, 
na co wskazuje brak wyraźnie wyodrębnionych cech 
płciowości osobników następnego pokolenia, a zatem 
na brak dojrzałości płciowej.
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STRESZCZENIE

Karaczany madagaskarskie (Gromphadorhina por-
tentosa) są stawonogami z rzędu karaczanów rodziny 
Blaberidae. Naturalnym biotopem ich występowania 
są tropikalne, deszczowe lasy wschodniej części wyspy 
Madagaskar. Ich wymagania siedliskowe są niewielkie 
(Bell i in. 2007). Świetnie korzystają z warunków pro-
ponowanych im przez naturę Żyją w poszyciu leśnym, 
a więc w środowisku bogatym w różnorodny pokarm. 
Korzystają z zasobów pokarmowych zarówno pocho-
dzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Rozkładająca się, 
pleśniejąca materia organiczna nie stanowi dla nich 
zagrożenia pokarmowego. W większych liczebnie po-
pulacjach nie są dla siebie zagrożeniem, nie stwierdzo-
no bowiem wśród nich zjawiska kanibalizmu (Moore 
2011). Aktywność życiowa i żerowanie tych owadów 
przypada na godziny nocne, w czasie których zwięk-
szają swoją aktywność ruchową. Warunki świetlne 
warstwy poszycia leśnego w lesie deszczowym, gę-
stwina drzew i krzewów powodują niezbyt intensywne 
oświetlenie na dnie lasu, dlatego ich aktywność bywa 
również obserwowana za dnia (Sreng 1993; Błaszak 
2009; Jura 2002). Ruchy segmentowanego ciała są po-
wolne, niezgrabne. Jeśli w warunkach hodowli w ter-
rarium spełnione zostaną niezbyt wygórowane wyma-
gania tego bezkręgowca, wówczas można oczekiwać 
sukces hodowlany i rozrodczy.

Celem prowadzonych badań i obserwacji była ana-
liza wpływu rodzaju pobieranego pokarmu na przyrost 
masy ciała i tempo rozrodu karaczanów. Założono dwie 
równolegle prowadzone hodowle, w których dwie pary 
zwierząt karmiono odmiennym rodzajem pokarmu – 
suchym, pochodzenia roślinnego, i wilgotnym – zmie-
szaną materią organiczną. Warunki termiczne i świetl-
ne w prowadzonych hodowlach dostosowane były do 
wymagań gatunkowych i dostosowane do cyklu dobo-
wego. Po upływie dwóch miesięcy każda para podjęła 
czynności rozrodcze. Para odżywiana pokarmem wil-
gotnym czynności te podjęła o dwa tygodnie wcześniej 
od pary odżywiającej się pokarmem suchym. Stwier-
dzono różnicę w liczbie potomstwa na korzyść pary 
odżywiającej się pokarmem wilgotnym, jak również 
większy o 1/3 przyrost masy ciała.


