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ABSTRACT

The cricket (Achetadomestica) belongs to the orthoptera family (Orthoptera), the order of winged insects, commonly known as  
a grasshopper. The order of winged insects includes crickets, grasshoppers, and recognized as one of the most dangerous crop pests 
– locusts, hence the orthoptera are sometimes referred to as locusts. Cricket is an insect widespread throughout the world. He occurs 
mainly in the tropical and subtropical climate zone. They’re characterized by an incomplete transformation, two pairs of uneven 
wings and cryptic coloration. This organism is warm and sunbathing, hence it is a heliobionte. Due to the incomplete transformation 
occurring in it, it occurs in six stages of development from nymph to imago. Incomplete transformation of insects, hemimetic acid, 
hemimorphorphosis is a type of metamorphosis of an insect larva in an adult subject, during which there is no pupal stage.
In insects with an incomplete transformation, the primary larva – resembles a mature individual (imago), and the larval organs 
gradually, as a result of subsequent lines, transform into definitive organs. After each moulting, the body size is increased. In this 
way, the larva grows up to the last moult and grows in the size of the mature form. The aim of the research was observation of mating 
behaviors, quantities laid down by a pair of eggs and the developmental cycle of crickets with particular attention to the duration of 
the stage from the appearance of eggs to the exit of the larvae. Such observation may be important in natural conditions because in 
the mass occurrences of these arthropods it may prevent losses resulting from the herbivorous nature of these insects.
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Wprowadzenie

Nazwa metamorfoza pochodzi od greckiego 
μεταμόρφωσις (metamorphosis), które powstało z po-
łączenia μετα- (meta), oznaczającego „po”, i μορφή 
(morfe) – „kształt”. Przez pojęcie przeobrażenie, me-
tamorfoza, metabolia albo rozwój pośredni rozumie 

się proces polegający na zmianie w wyglądzie organi-
zmu, który przechodzi z jednego stadium rozwojowe-
go do następnego (Armand, Maggenti 2012). Termin 
ten używany jest dla określenia procesu zachodzącego 
w rozwoju postembrionalnym, podczas którego zwie-
rzę przechodzi przez jedno lub kilka stadiów młodo-
cianych zanim przeobrazi się w ostateczną, zdolną do 
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reprodukcji postać dorosłą (Błaszak 2011). Proces me-
tamorfozy zachodzi u zwierząt, u których występuje 
forma młodociana – larwa. Wygląd form larwalnych 
jest charakterystyczny dla poszczególnych grup syste-
matycznych. Rozwój osobniczy, tj. ontogeneza, obej-
muje złożone postępowe zmiany, zachodzące od mo-
mentu powstania komórki jajowej w gonadach samicy, 
aż do śmierci owada. Ontogenezę dzieli się na 3 etapy. 
Pierwszym to etap zarodkowy, zwany również embrio-
nalnym. W jego początkowym przebiegu kluczowym 
elementem jest stadium bruzdkującej zygoty, która po-
wstaje w wyniku zapłodnienia komórki jajowej przez 
plemnik. Koniec rozwoju zarodkowego zwieńczony 
jest wylęgiem larwy. Nowo narodzony organizm, osią-
ga wtedy etap rozwoju pozazarodkowego. Często jest 
definiowany jako postembrionalny lub też larwalny.  
W ciele owada zachodzi wówczas szereg skompliko-
wanych procesów, które prowadzą ostatecznie do prze-
obrażenia, czyli metamorfozy. Mechanizmy te trwają 
przez całe stadium larwalne, aż do zrzucenia ostatniego 
oskórka larwalnego. Owad osiąga w efekcie stadium 
dojrzałe, tzn. imago. Od tego momentu rozwój owa-
da wchodzi w etap poprzeobrażeniowy, zwany także 
postlarwalnym, imaginalnym lub postmetabolicznym. 
Większość gatunków posiada wtedy już w pełni wy-
kształcony układ rozrodczy i po spotkaniu osobnika 
płci przeciwnej jest zdolny do wydania na świat kolej-
nego pokolenia. Etap imaginalny kończy biologiczna 
śmierć osobnika (Wilkaniec 2002; Wilkaniec 2009). 
Procesy metamorfozy są regulowane hormonalnie. 
Układ wewnątrzwydzielniczy owadów produkuje 
hormony regulacyjne. Dostają się one do hemolimfy, 
która rozprowadza je po ciele. Hormony pełnią rolę re-
gulacyjną, kontrolują bowiem procesy, m.in. wzrostu, 
linienia oskórka, metabolizm czy dojrzewanie układu 
rozrodczego, a także pigmentację ciała. Podczas prze-
obrażenia niezupełnego ze złożonych jaj wylęga się 
miniatura owada dorosłego, która musi przejść kolej-
no kilka stadiów larwalnych, poprzedzielanych poje-
dynczymi okresami linienia, aby ostatecznie osiągnąć 
stadium imago. Zrzucanie oskórka larwalnego umożli-
wia intensywny, skokowy wzrost . Po wylince, przed 
stwardnieniem nowego oskórka, owad powiększa swo-
je ciało poprzez napełnienie układu tchawkowego po-
wietrzem. Proces linienia pobudza hormon ekdyzon. 
Jest to steroid wydzielany do hemolimfy. Natomiast 
specjalna grupa komórek położonych nad mózgiem 
produkuje hormon juwenilny (JH). Jest to terpen,  
w obecności którego kolejny, pojawiający się w cza-
sie linienia oskórek również będzie miał charakter 
larwalny. Po kolejnej wylince ilość hormonu juwe-
nilnego ulega znacznej redukcji, czego następstwem 

jest rozwój zawiązków skrzydeł w następnym stadium 
metamorfozy. Ekdyzon jest konieczny przy każdym 
linieniu, a jego działanie jest modyfikowane poprzez 
hormon juwenilny (Hempel-Zawitkowska 2007).

W procesie przeobrażenia zmienia się budowa ze-
wnętrzna organizmu, budowa wewnętrzna oraz zwy-
kle następuje wielokrotny wzrost masy ciała związany  
z przebudową tkanek. Zanikają również narządy przej-
ściowe (cenogenetyczne) charakterystyczne dla larw 
i pojawiają się narządy definitywne, funkcjonujące 
u osobników dorosłych (Jura 2007). W różnych gru-
pach zwierząt przebieg przeobrażenia przyjmuje róż-
ne formy – od prostego (obejmującego kilka stadiów) 
po bardzo skomplikowane przez występowanie kilku 
różnych form morfologicznych. W cyklu rozwojowym 
wyróżniane są ametabolia (ryc. 1) – przeobrażenie pro-
ste (rozwój prosty, bez przeobrażenia), hemimetabolia 
(ryc. 2) – przeobrażenie niezupełne owadów, prome-
tabolia – szczególny przypadek hemimetabolii, w któ-
rym występuje liniejące stadium uskrzydlone – subi-
mago, holometabolia (ryc. 3) – przeobrażenie zupełne 
owadów, hipermetabolia – nadprzeobrażenie, szcze-
gólny przypadek holometabolii. U niektórych owadów 
następuje przeobrażenie regresywne – wtórny zanik 
narządów (Wilkaniec 2009). 

Przeobrażenie proste (ametabolia, epimetabolia). 
Występuje w rozwoju osobniczym podgromady owa-
dów pierwotnie bezskrzydłych (Apterygota).

Ryc. 1. Ametabolia, przeobrażenie proste 
Fig. 1. Ametabolia simple transformation 
Źródło/Source: <img class=”size-full wp-image-3347 ali-
gncenter”title=”przeobrazenie_proste” src=”https://i2.wp.
com/biomist.pl/wp.

Przeobrażenie niezupełne (hemimetabolia). Cha-
rakterystyczne jest dla cyklu rozwojowego owadów 
filogenetycznie starszych, takich jak ważki (Odonata), 
widelnice (Plecoptera), prostoskrzydłe (Orthoptera), 
karaczany (Blattodea), pluskwiaki (Hemiptera), nie-
które chruściki (Trichoptera) oraz wodne chrząszcze 
(Coleoptera) (Jura 2007; Klimaszewski i in. 1996).
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Metodyka

Warunki hodowli

Hodowlę założono w szklanym insektarium w któ-
rym monitorowano temperaturę, wilgotność, dostęp do 
wody, dostęp do pokarmu (fot. 1). Dno zbiornika zostało 
wysypane płatkami owsianymi, a w pozycji pionowej 
umieszczono tekturowe pojemniki (wytłoczki przezna-
czone do przechowywania jaj – fot. 3). Wytłoczki sta-
nowią dobre schronienie, a także zaciemnienie służące 
jako kryjówki dla owadów. Niezbędnym elementem jest 
pojemnik z torfem lub ziemią, w którym owady składają 
jaja (fot. 4). Warunkiem prawidłowej hodowli jest odpo-
wiednie żywienie. W trakcie trwania hodowli jako po-

karm podawane były: nasiona słonecznika, liście sałaty 
lodowej, liście rucoli, kawałki jabłek (fot. 2). W insekta-
rium umieszczono również poidło, w którym stale znaj-
dowała się świeża woda. Codziennie ze zbiornika usu-
wane były niezjedzone resztki pokarmów. W terrarium 
utrzymywana była stała wilgotność (70%). Kontrolo-
wano szczególnie wilgotność ziemi torfowej, ponieważ  
w niej składane są jaja owada, nie może więc być zbyt 
sucha, jak również zbyt mokra. Zbyt mokre podłoże 
sprzyja rozwojowi roztoczy i bakterii, natomiast zbyt su-
che nie pozwala na prawidłowe rozmnażanie się świersz-
czy. W terrarium temperatura wahała się pomiędzy 28 
a 30oC. Wysoka temperatura uzyskiwana była dzięki 
lampie grzewczej zamontowanej w pokrywie terrarium. 
Jest ona niezbędna do skrócenia cyklu rozwojowego 
świerszczy. Hodowla (Acheta domestica) została zało-
żona 19 marca 2019 roku. W dniu rozpoczęcia badań 
składała się z ośmiu losowo wybranych przedstawicieli. 
Dobór płciowy osobników przeznaczonych do hodowli 
ze względu na słabo zaznaczone cechy dymorficzne był 
trudny. Za cechę rozpoznawczą płci traktowano obec-
ność u samic pokładełka, tj. wydłużonej części odwłoka 
przeznaczonej do składania jaj. Obserwacji dokonywa-
no w cyklu tygodniowym, notując przejawy zachowania 
się owadów, wzajemne relacje między samicami i sam-
cami, aktywność dobową (żerowanie, wykorzystanie 
kryjówek), grzebanie w podłożu, pojawienie się pierw-
szych osobników potomnych.

Ryc. 2. Etapy przeobrażenia niezupełnego, na przykładzie 
karaczana 
Fig. 2. Stages of incomplete transformation on the example 
of Blattodea 
Źródło/Source: <img class=”alignnone size-full wp-ima-
ge-3348” title=”przeobrazenie_niezupelne”.

Przeobrażenie zupełne (holometabolia). Jest obec-
ne w rozwoju osobniczym przedstawicieli rzędów 
owadów filogenetycznie młodszych, tj. siatkoskrzy-
dłych (Neuroptera), motyli (Lepidoptera), muchówek 
(Diptera), chrząszczy (Coleoptera), błonkoskrzydłych 
(Hymenoptera) oraz prawie wszystkich chruścików 
(Trichoptera). Stadium larwy oraz imago przedziela 
stadium poczwarki. Następuje histoliza i fagocytoza 
tkanek budujących narządy larwalne, a w ich miejsce 
powstają narządy definitywne dorosłego owada (Jura 
2007; Klimaszewski i in. 1996; Wilkaniec 2002).

Ryc. 3. Przeobrażenie zupełne – rozwój złożony. Etapy prze-
obrażenia zupełnego na przykładzie motyla. 
Fig. 3. Complete transformation – complex development. 
Stages of complete transformation on the example of a but-
terfly
Źródło/Source: <img class=”alignnone size-full wp-ima-
ge-3349” title=”przeobrazenie_zupelne”.

Fot. 1. Hodowla w laboratorium (fot. Kulińska)
Photo 1. Breeding in the laboratory (photo. Kulińska)
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 Charakterystyka obiektu badań

Prostoskrzydłe to owady średniej wielkości i duże, 
o wydłużonym ciele i charakterystycznym kształcie 
głowy, najczęściej ustawionej prostopadle ku dołowi, 
płaszczyzna czoła tworzy z główną osią ciała kąt pro-
sty względem osi ciała/ortognatycznie. Jego ciało jest 
spłaszczone grzbietobrzusznie, a głowa, na której poja-
wiają się ciemne paski, wyodrębniona od reszty ciała. 
Na niej znajdują się bardzo długie czułki. Owad ma do-
brze rozbudowany aparat gębowy z mocnym aparatem 
gryzącym, dzięki któremu może z łatwością rozdrabniać 
pokarm. Aparat gębowy jest masywny, z dużą wargą 
górną, 5-członowym głaszczkiem szczękowym i 3-czło-
nowym głaszczkiem wargowym. Występuje on zarówno 
u larwy, jak i owada dorosłego. Na tułowiu znajdują się 
odnóża, dzięki którym świerszcz może daleko skakać. 
Natomiast przednie odnóża służą do kopania norek oraz 
kryjówek. Dodatkowo na ich goleniach znajdują się 
narządy tympanalne, za pomocą których mogą słyszeć 
dochodzące z zewnątrz odgłosy. Odwłok świerszczy 
zakończony jest przysadkami odwłokowymi. Samiczki 
Acheta domestica zaopatrzone są dodatkowo w pokła-
dełka, służące do składania jaj. Samce świerszcza po-
lnego osiągają od 19 do 23 mm długości, a samice od 17 
do 22 mm i do tego dochodzi jeszcze wystające z tyłu 
pokładełko (ovipositor) o długości od 8 do 12 mm (Ba-
zyluk, Liana 2000; Jarzembowski 2003; Bogdanowicz-
-Skibińska (red.) 2007).

Ubarwienie ciała jest czarne do jasnobrązowego. 
Przedtułów (prothorax) jest kwadratowy, druga para 
skrzydeł zredukowana. Tylko u samców u podstawy 
skrzydeł występuje żółta plama. Samce wyznaczają te-
rytorium, którego bronią. Wydają dźwięki, pocierając 
pierwszą parą sztywnych skrzydeł, na których znajdują 
się aparaty strydulacyjne. Owad ten spożywa pokarm ty-
powo roślinny. Również larwy odżywiają się tego typu 
pożywieniem. Świerszczowate prowadzą nocny tryb ży-
cia, zamieszkują wierzchnie warstwy gleby (norki ziem-
ne), ludzkie siedziby oraz mrowiska. 

Przednie skrzydła /tegmen (ryc. 2) są węższe od 
tylnych, przekształcone w sztywne, skórzaste lub per-
gaminowate pokrywy (skrzydła pokrywowe). Tylne są 
szersze, błoniaste (ryc. 3), składają się wachlarzowato, 
w czasie spoczynku są ukryte pod skrzydłami pokrywo-
wymi. Przednie skrzydła mogą być zredukowane. 

Fot. 2. Karmienie i pojenie świerszczy (fot. Kulińska)
Photo 2. Feeding and watering crickets (photo. Kulińska)

Fot. 3. Kryjówki świerszczy w hodowli (fot. Kulińska)
Photo 3. Hide-out of crickets in breeding (photo. Kulińska)

Fot. 4. Pojemnik z torfem (fot. Kulińska)
Photo 4. Peat container (photo. Kulińska)
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Ryc. 1.  Morfologia prostoskrzydłych (Orthoptera)
A – głowa, B – tułów, C – odwłok; 1 – czułki, 2 – oko złożone, 3 – policzek, 4 – potylica, 5 – perystom, 6 – przedplecze, 7 
– episternit śródtułowia, 8 – epimeryt śródtułowia, 9 – szew pleuralny, 10 – episternit zatułowia, 11 – epimeryt zatułowia, 12 
– tegmen, 13 – terga, 14 – przetchlinka, 15 – przysadki odwłokowe, 16 – pokładełko, 17 – walwy, 18 – czoło, 19 – nadustek, 
20 – żuwaczka, 21 – warga górna, 22 – głaszczek szczękowy, 23 – głaszczek wargowy, 24 – biodra, 25 – krętarz, 26 – stopa, 27 
– przedstopie, 28 – udo, 29 – goleń, 30 – skleryty brzuszne. 
Fig. 1. Orthoptera morphology
A –  head, B –  torso, C –  abdomen,1 –  tentacles, 2 –  complex eye, 3 –  cheek, 4 –  occiput, 5 –  peristomes, 6 –  epithelium, 
7 –  intraarticular episternite, 8 –  intramembrane epimerite, 9 –  pleural suture, 10 –  catastrophic episternite, 11 –  cadmium 
epimerite, 12 –  tegmen, 13 –  terga, 14 –  pustules, 15 –  pituitary glands, 16 –  decubitus, 17 –  valvulus, 18 –  forehead, 19 
–  nadustek, 20 –  mandibula, 21 –  upper lip, 22 –  jaw, 23 –  flattening labial, 24 –  hips, 25 –  trochanter, 26 –  foot, 27 –  hy-
pothalamus, 28 –  thigh, 29 –  shin, 30 –  abdominal sclerites.
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=budowa+%osBrowszcza&qpvt=budowa+nieszczekszczszcza&form=I
GRE&first=1&cw=1799&ch=844.

Ryc. 2. Tegmen – skrzydło pokrywowe 
Fig. 2. Tegmen – cover wing
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=-
budowa+%osBrowszcza&qpvt=budowa+nieszczekszczszcz
a&form=IGRE&first=1&cw=1799&ch=844.

Ryc. 3. Skrzydło tylne 
Fig. 3. Rear wing 
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=-
budowa+%osBrowszcza&qpvt=budowa+nieszczekszczszcz
a&form=IGRE&first=1&cw=1799&ch=844.

Wyniki obserwacji

Ze względu na trudności z ustaleniem płci (nie-
wielkie różnice barwne między samcami i samicami) 
osobniki do hodowli eksperymentalnej wybrano loso-
wo, uwzględniając jedynie wydłużony w pokładełko 
odwłok. Po umieszczeniu w terrarium obserwowa-
no wzajemne zachowania się zwierząt. Obserwacje 
pozwoliły ustalić, że dwa spośród ośmiu osobników 
znajdujących się w hodowli, pocierając pierwszą parą 
skrzydeł, tam gdzie zlokalizowane były na nich aparaty 
strydulacyjne, wydawały głośne dźwięki. Pozostałych 
sześć osobników nie wykazywało takich zachowań. 
Były to samice. Obserwacje prowadzono z zachowa-
niem aktywności w cyklu dobowym. Stwierdzono, że 
w ciągu dnia zwierzęta chowały się w kryjówkach . 
Zwiększona aktywność obserwowana była w godzi-
nach popołudniowych i wieczornych. Przejawiała się 
aktywnym żerowaniem, rozgrzebywaniem podłoża  
i wydawaniem przez samce głośnych dźwięków. Wy-
dawanie dźwięków odbywało się w cyklu ciągłym 
przez ok. 20 minut, po czym następowała 2–3-minu-
towa przerwa i następował kolejny cykl, powtarzający 
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się 3-, 4-krotnie. Pierwsze niewybarwione młodocia-
ne postacie larwalne zaobserwowano na powierzchni 
ziemi torfowej po 17 dniach prowadzonej hodowli. Ze 
względu na bardzo dużą ruchliwość i niewielkie roz-
miary ilość potomstwa oceniono jedynie szacunkowo 
po przeniesieniu ich wraz z podłożem torfowym do od-
rębnego terrarium. Oceniono, że na powierzchni ok. 20 
cm2 było ok. 40–45 osobników. Wyglądem przypomi-
nały postacie dorosłe, jednak ubarwienie w zasadniczy 
sposób różniło się od form imaginalnych. Stwierdzono 
również, że skrzydła I pary – pokrywowe występowały 
jedynie w formie zawiązków. Młode charakteryzowa-
ła bardzo duża ruchliwość, a ich aktywność sprowa-
dzała się przede wszystkim do poszukiwania pokarmu  
i aktywnego żerowania. Dalsze obserwacje polegały na 
dokumentowaniu kolejnych wylinek i wzrostu rozmia-
rów ciała aż do momentu wykształcenia się morfolo-
gicznych cech płciowości. 

Ryc. 4. Samica świerszcza domowego z widocznym pokła-
dełkiem
Fig. 4. Female house cricket with visible shell 
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=-
budowa+%osBrowszcza&qpvt=budowa+nieszczekszczszcz
a&form=IGRE&first=1&cw=1799&ch=844.

Podsumowanie i wnioski

W momencie rozpoczęcia obserwacji w hodowli 
matecznej znajdowały się dwie samice. Stwierdzono, 
że ilość złożonych  przez nie jaj wyniosła ok. 50 sztuk. 

Wniosek wyciągnięto na podstawie ilości osob-
ników młodocianych (40–45), które pojawiły się w 
siedemnastym dniu od założenia hodowli. Temperatu-
ra – śr. 30oC w przebiegu doświadczenia, wilgotność  
w terrarium 40–50% oraz wilgotność gleby torfowej 
70% spełniały warunki inkubacji jaj, jak również roz-
wój postaci larwalnych. Godowe zachowanie samców 

poprzez cykliczne wydawanie dźwięków dzięki apara-
tom strydulacyjnym było typowe dla gatunku. Wszyst-
kie obserwowane osobniki przeszły 8 wylinek, po któ-
rych osiągnęły rozmiary charakterystyczne dla form 
dojrzałych.

Hodowla świerszcza domowego w warunkach labo-
ratoryjnych przebiega z powodzeniem wówczas, kie-
dy spełnione są warunki dostępności do zróżnicowa-
nego pokarmu, dostęp do kryjówek, zagwarantowana 
optymalna wilgotność i temperatura, dbałość o higienę 
(usuwanie resztek jedzenia, zapobiegające rozwojowi 
bakterii i grzybów pleśniowych).
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STRESZCZENIE

Świerszcz domowy (Acheta domestica) należy do 
rodziny prostoskrzydłych (Orthoptera), rzędu owadów 
uskrzydlonych, potocznie nazywany konikiem polnym. 
Do rzędu owadów uskrzydlonych należą świerszcze, 
pasikoniki oraz – uznawane za jedne z najgroźniejszych 
szkodników upraw – szarańcze, stąd prostoskrzydłe są 
czasami nazywane szarańczakami. Świerszcz domowy 
jest to owad szeroko rozpowszechniony na całym świe-
cie. Występuje głównie w strefie klimatu tropikalnego 
i subtropikalnego. Charakteryzują się przeobrażeniem 
niezupełnym, dwiema parami niejednakowych skrzy-

deł i kryptycznym ubarwieniem. Organizm ten jest cie-
pło- i słońcolubny, jest więc heliobiontem. Ze wzglę-
du na występujące u niego przeobrażenie niezupełne 
występuje w sześciu stadiach rozwojowych od nimfy 
do imago. Przeobrażenie niezupełne owadów, hemi-
metabolia, hemimetamorfoza jest typem metamorfozy 
larwy owada w dorosłego osobnika, w trakcie której 
nie występuje stadium poczwarki. U owadów z prze-
obrażeniem niezupełnym larwa pierwotna przypomina 
osobnika dojrzałego (imago), a narządy larwalne stop-
niowo, w wyniku kolejnych linień, przekształcają się 
w narządy definitywne. Po każdym linieniu następuje 
powiększenie rozmiarów ciała. W ten sposób larwa ro-
śnie aż do ostatniej wylinki i uzyskania wielkości po-
staci dojrzałej. Celem prowadzonych badań była ob-
serwacja zachowań godowych, ilości składanych przez 
parę jaj i cyklu rozwojowego świerszczy ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na czas trwania etapu od po-
jawienia się jaj do wyjścia z nich larwy. Obserwacja 
taka może mieć znaczenie w warunkach naturalnych, 
bowiem przy masowych pojawach tych stawonogów 
może ustrzec przed stratami wynikającymi z roślino-
żerności tych owadów.


