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ABSTRACT

Migratory locust (Locusta migratoria) is a species of the straight-winged insect of the locust family (Acrididae). This species 
is widespread and is known throughout the Eastern Hemisphere. Its characteristic feature is the ability to formace a herd phase, 
and travelling far. Locusts of this species have been reported in Poland since the 11th century. The last documented cases of the 
appearance of Locusta migratoria in Poland took place around the city of Kozienice in 1967. The migratory locust is an oligophagus 
– it feeds mainly on grasses, which is why the moving herds cause losses in agriculture by devouring cereal crops at the stopping 
place. The climate crisis is making worse the locust plague. Locusts have been a problem known since ancient times. However, now 
the situation is worse than it would be under normal conditions due to climate change High temperatures, an increase in the annual 
average, prolonged periods of high temperatures make locust a real threat to Polish agriculture. According to Keith Cressman, if 
locusts are not successfully combated, their swarms can potentially increase up to 400 times by June 2020. Swarms of desert locusts 
can stay in the air for a very long time, traveling up to 130 kilometers a day The swarm can range from one square kilometer to 
several hundred square kilometers with a maximum of 80 million adult locusts on each square kilometer of the swarm. Due to the 
increasing ranges of high temperatures, the ranges of locusts are also changing. Because it travels north, under good conditions it 
can cover a distance of up to 2,000 km, so its presence in the near future in our country becomes highly real. The aim of the study 
was to observe the rate of increase in the population of locusts bred in laboratory conditions and the impact of biotope factors as 
restrictors in the development cycle of this insect. The obtained results indicated that moisture is the basic factor determining quick 
and effective reproduction. With desiccated medium (culture I and II), no reproductive effect was obtained and the animals bred after 
3 months (physiological life time) were killed. In culture III and IV, in which the humidity was 85%, insects reproduced.
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Wprowadzenie

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyży-
wienia i Rolnictwa (FAO) podała do wiadomości, że 
Afryce Wschodniej grozi niedobór żywności. Przyczy-
ną jest inwazja szarańczy pustynnej, którą został do-

tknięty ten kontynent o skali nie obserwowanej od 25 
lat. Ostatnia notowana inwazja szarańczy miała miej-
sce 13 lat temu i odbywała się na wiele mniejszą skalę. 
Na obszarze objętym inwazją żyje ok. 19 mln ludzi. 
Owady niszczą wszystkie zakładane tam uprawy oraz 
inną, porastającą tamtejsze tereny roślinność. Najbar-
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dziej tragiczna sytuacja jest w Kenii. Do chwili obecnej 
wydano już 5 mln dolarów na walkę z rojami szarań-
czy, niszcząc owady dorosłe, a także stosując owicydy 
zapobiegające ich rozmnażaniu. W ocenie entomolo-
gów wpływ na tak szybkie rozmnożenie się szarańczy 
w tym regionie miały warunki pogodowe i klimatyczne 
w 2019 r. Główną rolę odegrały występujące między 
październikiem a grudniem ulewne deszcze. To one 
stworzyły idealne warunki do rozmnażania się owadów 
przez okres następnych sześciu miesięcy. Ponieważ w 
północno-wschodniej Somalii i wschodniej Etiopii nie 
ma obecnie stworzonych procedur kontroli i zwalcza-
nia szarańczy, obszar ten jest narażony na szybkie po-
wstawanie nowych pokoleń owadów. Prognozuje się, 
że jeśli szarańcza nie będzie skutecznie zwalczana, to 
do czerwca 2020 roku jej roje mogą potencjalnie wzro-
snąć aż 400-krotnie. Prognozy te mogą być realne, tym 
bardziej że w styczniu nastąpiły ponownie nieoczeki-
wane opady deszczu, nadal stwarzając sprzyjające wa-
runki do rozmnażania się owadów. 

Do chwili obecnej szarańcza już zniszczyła ogrom-
ne obszary afrykańskich pastwisk, ale rozmiarów szkód 
nie można jeszcze dokładnie określić, ponieważ roje 
tych owadów są w ciągłym ruchu i każdego dnia, mi-
grując, zmieniają miejsce pobytu. Skutki ekonomiczne 
pociągną za sobą nawet 70 mln dolarów. Zdaniem FAO 
szarańcza pustynna jest gatunkiem najbardziej niszczy-
cielskim ze wszystkich gatunków szarańczy ze wzglę-
du na jej mobilność i zdolność do szybkiego namna-
żania. Chmary szarańczy pustynnej mogą pozostawać 
w powietrzu przez bardzo długi czas, przemieszczając 
się do 130 kilometrów dziennie. Rój może pokrywać 
od jednego kilometra kwadratowego do kilkuset kilo-
metrów kwadratowych, a na każdym kilometrze kwa-
dratowym. żyje do 80 milionów osobników dorosłych. 
Potrzeby pokarmowe roju są więc ogromne, a człowiek 
pozostaje bez szans. Jedynym wyjściem z sytuacji za-
grożenia klęską głodową jest wykonanie komplekso-
wych oprysków pestycydami z powietrza, które wyda-
ją się jedyną skuteczną metodą walki. 

Najbardziej narażone na inwazje są Sudan Połu-
dniowy i Somalia, ponieważ to w stronę tych krajów 
migrują kolejne roje i tam się rozprzestrzeniają. Oba 
kraje są ubogie i już w tej chwili borykają się z pro-
blemem głodu, plaga szarańczy na pewno go pogłębi, 
a kryzys klimatyczny będzie miał w tym swój udział 
(https://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/plaga-szaran-
czy-w-afryce-2020-owady-niszcza-uprawy/jpj2d8y). 
Inwazje szarańczy tego gatunku odnotowywano już 
od XI wieku również w Polsce, ostatnie udokumen-
towane przypadki pojawienia się Locusta migratoria 
na obszarze Polski miały miejsce w okolicy Kozienic 

w 1967 roku. Ponieważ szarańcza wędrowna jest oli-
gofagiem i żywi się różnymi gatunkami traw, dlatego 
przemieszczające się chmary mogą wyrządzać straty  
w rolnictwie, pożerając w miejscu postoju uprawy 
zbóż. Wysokie temperatury, wzrost średniej rocznej, 
przedłużające się okresy występowania wysokich tem-
peratur w Polsce powodują, że szarańcza staje się real-
nym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa. Zmiany kli-
matyczne sprzyjać będą pojawianiu się nienotowanych 
do tej pory gatunków lub emigrację innych, dlatego 
znajomość wymagań siedliskowych, upodobań pokar-
mowych, jak również cykli rozwojowych powinna uła-
twić opanowanie potencjalnego zagrożenia.

Materiały i metody

Szarańcze są gatunkiem owadów należącym do tej 
samej rodziny co świerszcze. Są do nich bardzo zbli-
żone budową, jednak są większe i mierzą 5–8 cm dłu-
gości ciała. Różnią się również wymaganiami biotopo-
wymi. Najpopularniejszym gatunkiem jest szarańcza 
wędrowna (Locusta migratoria), a w następnej kolej-
ności szarańcza pustynna (Schistocerca gregaria). Oba 
gatunki są do siebie bardzo podobne i żywią się tym 
samym pożywieniem. W warunkach pracowni szkolnej 
hodowano cztery pary szarańczy wędrownej w prze-
znaczonym do tego celu insektarium. Przygotowano 
cztery insektaria wykonane ze szkła, przykryte metalo-
wą siatką, posiadającą drobne oczka. Elementy umiesz-
czone wewnątrz pomieszczenia dla owadów posiadały 
różnego rodzaju kryjówki, takie jak: płaty kory, papier 
lub kartonowe wytłoczki do jaj oraz poidełka do wody 
(fot. 2) i miseczki na pokarm. Poidełkiem była misecz-
ka zabezpieczona w środku gąbką, aby szarańcze nie 
topiły się w niej oraz aby nie wpadały do wody cząstki 
pożywienia. Temperatura w insektarium utrzymywała 
się w granicach 28–35°C i nie spadała poniżej 20°C. 
Na dnie terrarium umieszczono kamień grzewczy. Po-
nieważ samica składa jaja do ściółki, musi być ona wil-
gotna. W założonych terrariach była to mieszanka torfu 
z piaskiem. Oświetlanie i dogrzewanie odbywało się 
za pomocą lampy 80W, którą wyłączano na noc. Ter-
rarium ustawiono w ciepłym i widnym miejscu, tj. na 
parapecie okna o południowej wystawie. Hodowla nr I 
(fot. 1) i II różniły się od hodowli III i IV wilgotnością, 
którą mierzono za pomocą higrometru umieszczonego 
wewnątrz terrarium. W hodowli nr I i II wilgotność wy-
nosiła 50–55%, w hodowli III i IV 80–85%. Ze wzglę-
du na dużą żarłoczność szarańczy pokarm dostarczano 
w cyklu ciągłym, aby uniknąć ewentualnego kanibali-
zmu, który może wystąpić u tych owadów. Do głów-
nych pokarmów, którymi karmione były owady, nale-



81

Charakterystyka obiektu badań

Szarańcza wędrowna występuje na stepach i półpusty-
niach Eurazji, Afryki i Australii. Osiąga od 35 do 55 mm 
długości. Ubarwienie owada jest zmienne z przewagą 
zieleni. Szarańcza wędrowna jest oligofagiem – żywi się 
głównie trawami. Żyje w fazie samotnej lub stadnej. Dok-
tor Jekyll to osiadła, spokojna forma samotna, o nocnym 
trybie życia i jasnozielonym ubarwieniu. Spokojny owad 
przemienia się w Mr. Hyde – czyli w formę migrującą. 
W tej postaci owad ma silniejsze mięśnie, jest aktywny 
w ciągu dnia, a ubarwienie staje się pasiaste żółto-czarne. 
Obie formy bardzo różnią się od siebie i do 1921 roku 
uznawane były za osobne gatunki (Biologia 2008). 

Wraz z porą deszczową następuje bujny rozwój roślin-
ności. Obfitość pokarmu powoduje gwałtowne rozmnaża-
nie się owadów. Następuje to pod wpływem feromonów 
i wzajemnego ocierania się owadów, co podnosi poziom 
serotoniny w tkankach szarańczy i inicjuje rozmnaża-
nie. Forma stadna ma 3 razy większe stężenie serotoniny 
w tkankach w porównaniu z forma osiadłą (Eades i in. 
2010). Opanowanie plagi szarańczy może odbywać się 
poprzez stosowanie specjalnych środków chemicznych, 
blokujących działanie serotoniny. Przemieszczające się 
stada są poważnymi szkodnikami upraw i wyrządzają 
straty w uprawach zbóż w miejscu postoju (Bogdanowicz 

żały: sałata, kapusta, mniszek lekarski, płatki owsiane, 
otręby. Pierwszego zapisu liczby form młodocianych 
dokonano 03.02, tj. po upływie trzech tygodni od mo-
mentu założenia hodowli.

Fot. 1. Para osobników z ho-
dowli I (Fot. N. Kuc)  
Photo 1. A pair of individu-
als from breeding I (Photo 
N. Kuc) 

Fot. 2. Szarańczak przy po-
idełku z wodą (Fot. N. Kuc) 
Photo 2. Szarańczak next to 
a water drinker (Photo N. 
Kuc)

i in. 2007). W fazie stadnej migruje w ogromnych sku-
piskach, składających się z milionów osobników. Stado 
może pokonywać dystans do 2 tys. km.

W budowie morfologicznej (ryc. 1) wyróżnia się 
trzy pary segmentowanych odnóży (Fot. 4), dużą gło-
wę z położonymi na bokach oczami fasetkowymi oraz 
błoniastymi skrzydłami ułożonymi wzdłuż ciała (fot. 5) 
(Bazyluk, Liana 2000).

Fot. 4. Segmentowane odnó-
ża kroczne szarańczy (Fot. N. 
Kuc)
Photo 4. Segmented walking 
legs of locusts (Photo N. Kuc)

Fot. 5. Błoniaste skrzydła ułożone wzdłuż ciała owada (Fot. 
N. Kuc)
Photo 5. Membrane wings arranged along the insect’s body 
(Photo N. Kuc)

Wyniki

W hodowli nr III i IV, w której wilgotność podłoża 
wynosiła 50–55%, owady nie składały jaj, a w związku  
z tym nie rozmnażały się. W dziesiątym tygodniu hodowli 
osobniki każdej pary zginęły. Należy to uznać za proces 
naturalny, ponieważ czas życia szarańczy wynosi ok. 12 
tygodni. Pary z hodowli III i IV nie pozostawiły potom-
stwa. 
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Zachowania godowe przebiegały w sposób charakte-
rystyczny i polegały na zbliżaniu się do siebie osoników i 
pocieraniu ciał (fot. 6).Wilgotne podłoże (80–85%) stwo-
rzyło odpowiednie warunki do złożenia i rozwoju zapłod-
nionych jaj. Doniesienia literaturowe wskazują, że w wa-
runkach optymalnych (nieograniczony dostęp pokarmu i 
wysoka wilgotnośc), liczba złożonych przez samicę, za-
płodnionych jaj może wynosić do 100. Tak więc liczba 
osobników młodocianych pojawiających się w hodowli I 
(79 osobników) odnotowana w ostatnim dniu obserwacji 
i liczba osobników młodocianych pojawiających się w 
hodowli nr II (73 osobniki), również odnotowana w ostat-
nim dniu obserwacji, wskazują na bardzo dobre warunki 
prowadzonej hodowli (tab. 1).

W prowadzonej hodowli pierwsze osobniki młodocia-
ne pojawiły się w 19–20 dniu hodowli. Wszystkie owa-
dy miały ok. 1 cm i były wybarwione na czarno. Bardzo 
aktywnie żerowały i najczęściej przebywały wokół ka-
mienia grzewczego i pojemnika z wodą.W każdym ko-
lejnym dniu obserwacji stwierdzano kolejno pojawiające 
się owady. Obserwacje zakończono po upływie 25. dnia, 
kiedy liczba kolejnych form młodocianych po kolejnych 
obserwacjach nie ulegała zmianom.

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://pl.wikipedia.org/wiki/Prostoskrzyd%C5%82e.

Fot. 6. Para siedząca na ka-
mieniu grzewczym (Fot. N. 
Kuc)
Photo 6. A couple sitting on 
a heating stone (Photo N. 
Kuc)
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Podsumowanie

Ze względu na postępujące zmiany klimatyczne 
występujące na terenie Europy, polegające na wzro-
ście średnich rocznych temperatur oraz pustynnieniu 
wielu obszarów, stwarzają się dogodne warunki do 
inwazji i rozwoju wielu gatunków zarówno roślin, jak  
i zwierząt, które są gatunkami napływowymi. Zmienia-
ją one zasięgi swojego występowania niejednokrotnie 
znacznie je poszerzając. Jednocześnie zmiany tempe-
ratury przyczyniają się do występujących okresowo, 
gwałtownych deszczy o charakterze monsunowym, 
zbliżających klimat obszaru Polski do klimatu tropi-
ków. W takich warunkach owady, takie jak szarańcza 
wędrowna, znajduje na terenie Polski warunki dobre-
go rozwoju. Zapewniona baza pokarmowa w postaci 
wielu upraw, wysokie temperatury i duża wilgotność 
spełniają wymogi biologiczne do rozwoju tego gatun-
ku.Wyniki załączonych badań dowodzą, że przy dal-
szych postępujących zmianach klimatycznych zagro-
żenie plagą szarańczy w warunkach Polskich stanie się 
realne. Należy zatem, działając profilaktycznie, przy-
gotować sektor rolniczy do potencjalnego zagrożenia  
i rozszerzyć badania metabolizmu serotoniny i blokady 
jej wydzielania jako czynnika hamującego rozmnaża-
nie szarańczy. 
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Tabela 1. Hodowla nr I i nr II, wilgotność podłoża 85%
Table 1. Culture No. I and No. II, substrate humidity 85%

Liczba 
form mło-
docianych 
z I pary 
rodziciel-
skiej

Nr  
obserwa-

cji

Data obserwacji

03.02-
07.02

07.02-
10.02

10.02-
14.02

14.02-
17.02

17.02-
21.02

21.02-
24.02

24.02-
28.02

28.02-
02.03

1 7 11 23 37 53 60 71 71

2 7 13 27 42 53 64 71 71

3 9 17 28 44 57 64 71 71

4 11 18 30 49 60 67 71 79

5 11 22 37 53 60 71 71 79

Liczba 
form mło-
docianych 
z II pary 
rodziciel-
skiej

1 6 14 23 37 53 66 70 73

2 7 17 28 42 55 68 70 73

3 11 17 28 47 57 68 71 73
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5 14 22 37 50 62 69 71 73
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STRESZCZENIE

Szarańcza wędrowna (Locusta migratoria) to gatu-
nek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych 
(Acrididae). Gatunek ten występuje powszechnie i zna-
ny jest na całej półkuli wschodniej. Jego cechą charak-
terystyczną jest zdolność do wytwarzania fazy stadnej  
i odbywania dalekich wędrówek. Naloty szarańczy 
tego gatunku w Polsce odnotowywano już od XI wie-
ku. Ostatnie udokumentowane przypadki pojawienia się 
Locusta migratoria na obszarze Polski miały miejsce 
w okolicy Kozienic w 1967 roku. Szarańcza wędrow-
na jest oligofagiem – żywi się głównie trawami, dlatego 
przemieszczające się stada wyrządzają straty w rolnic-
twie, pożerając uprawy zbóż w miejscu postoju. Kryzys 
klimatyczny pogarsza plagę szarańczy. Szarańcza to 
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problem znany od czasów starożytnych. Jednak teraz sy-
tuacja jest gorsza niż byłaby w normalnych warunkach, 
co właśnie wynika ze zmian klimatu. Wysokie tempera-
tury, wzrost średniej rocznej, przedłużające się okresy 
wysokich temperatur powodują, że szarańcza staje się 
realnym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa. Zdaniem 
Keitha Cressmana, jeśli szarańcza nie będzie skutecznie 
zwalczana, jej roje mogą do czerwca 2020 roku poten-
cjalnie wzrosnąć aż 400-krotnie. Chmary szarańczy pu-
stynnej mogą pozostawać w powietrzu przez bardzo dłu-
gi czas, przemieszczając się do 130 kilometrów dziennie. 
Rój może wynosić od jednego kilometra kwadratowego 
do kilkuset kilometrów kwadratowych z maksymalnie 
80 milionami szarańczy dorosłych na każdym kilome-
trze kwadratowym roju. Ze względu na powiększające 
się zasięgi wysokich temperatur zmieniają się również 
zasięgi występowania szarańczy. Ponieważ wędruje 
na północ, to przy sprzyjających warunkach może po-
konywać dystans do 2 tys. km, tak więc jej obecność  
w najbliższym czasie na terenie naszego kraju staje się 
wysoce realna. Celem prowadzonych badań było zaob-
serwowanie tempa wzrostu liczebności populacji szarań-
czy hodowanej w warunkach laboratoryjnych i wpływ 
czynników biotopowych jako restryktorów w cyklu 
rozwojowym tego owada. Uzyskane wyniki wskazały, 
że podstawowym czynnikiem decydującym o szybkim  
i skutecznym rozmnażaniu jest wilgotność podłoża.. 
Przy przesuszonym podłożu (hodowla I i II) nie uzyska-
no efektu rozrodczego, a osobniki hodowane po upływie 
3 miesięcy (fizjologiczny czas życia) zginęły. W hodow-
li III i IV, w której zapewniono wilgotność na poziomie 
85%, owady rozmnażały się.


