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Problematyka dotycząca intensywnej produkcji 
drobiarskiej, a w szczególności ograniczenia liczby 
szkodników owadzich i ich toksycznego wpływu na 
zdrowie kurcząt oraz ludzi stanowi ważny obszar 
zainteresowań współczesnych badaczy. Obecnie 
zauważa się, że coraz więcej uwagi naukowcy po-
święcają pleśniakowcowi lśniącemu Alphitobius dia-
perinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae), który 
swą popularność w literaturze naukowej zyskał pod 
koniec XX w. (2, 3, 13, 38). Jest to prawdopodobnie 
wynikiem dostrzegalnego popytu na mięso drobiowe 
i wzrostu liczebności ferm drobiarskich na całym 
świecie jednak, jak podają Chernaki-Leffer i wsp. 
(4), na dynamikę populacji owadów wpływ ma szereg 
czynników genetycznych i środowiskowych. Problem 
nadmiernej liczebności pleśniakowca lśniącego nie 
dotyczy tylko Polski, ale także wielu innych krajów 
na całym świecie, jak Anglia, Włochy, Brazylia, 
Stany Zjednoczone, Australia (5, 14, 21, 26, 28, 44,  
45, 48).

Występowanie A. diaperinus
Pleśniakowiec lśniący w literaturze zagranicznej 

określany jest jako: lesser mealworm, darkling beetle, 
litter beetle lub shining black wheat beetle (15, 17, 
33, 44, 48, 49). Natomiast w Polsce najczęściej sto-
sowanym określeniem jest chrząszcz ściółkowy lub 
czarnuch, co ma związek m.in. z jego systematyką 
(rząd – chrząszcze; rodzina – czarnuchowate) (19). 
A. diaperinus pierwotnie pochodzi z rejonów tropi-
kalnych Afryki (10, 39). Owad popularnie występuje 
w kurnikach (7, 17, 31, 37, 47) zwłaszcza, gdy kurczęta 
utrzymywane są na ściółce (20, 36). Wysoka tempe-
ratura powietrza podczas odchowu kurcząt, zaleganie 
pomiotu kurzego, wysoka wilgotność względna po-
wietrza oraz wilgotna ściółka – są to czynniki, które 
stwarzają korzystne warunki do rozwoju chrząszczy 
przez cały rok (4). Dodatkowo, Voris i wsp. (46) od-
notowali sezonowość występowania owada (wraz ze 
wzrostem temperatury powietrza na zewnątrz, wzrasta 
jego liczebność w kurnikach).
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Summary
The intensive increase in poultry production requires a variety of different measures to maintain high 

productivity of broiler chickens while maintaining a high level of bird welfare. One issue is the growing 
population of Alphitobius diaperinus, which occurs all over the world. This beetle is considered a pest in poultry 
production and causes major losses to poultry producers. Its development cycle consists of four stages: an 
egg, a larva, a pupa and an adult. It is necessary to reduce the number of these insects in poultry houses, in 
which they constitute a serious problem both for the birds and for the buildings themselves. The beetle does 
a lot of damage by tunnelling in floor and wall crevices, thus destroying the insulation of the building. It has 
been proved experimentally that the lesser mealworm is also a vector for many serious diseases of poultry and 
humans. The beetle infected with pathogens may remain infectious for a long time. A. diaperinus is a carrier 
of dangerous pathogens and viruses as well as protozoa and parasites in poultry. The lesser mealworm shows 
a noticeable sexual dimorphism. Correct and quick identification of the sex of A. diaperinus on poultry farms 
could facilitate insect control. Field and laboratory research is being conducted to find an effective method of 
reducing the population of the lesser mealworm.
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Pleśniakowiec lśniący jest wszystkożerny – obec-
ność owada została odnotowana w magazynach 
z produktami pochodzenia zwierzęcego (mączka 
mięsna, mączka rybna, suszone ryby, skóra i kości), 
roślinnego (pszenica, jęczmień, kukurydza, ryż) 
oraz skrobiowego (mąka, otręby). Zaobserwowano 
także, iż może on współistnieć z innymi owadami 
bytującymi w magazynach, silosach czy młynach, 
ale także ze spokrewnionymi gatunkami (Alphitobius 
laevigatus) (35). Odnotowano także, że larwy oraz 
dorosłe chrząszcze pleśniakowca lśniącego żywią się 
jajami ćmy zbożowej Sitotroga cerealella (Olivier) 
(Lepidoptera: Gelechiidae) oraz jajami i larwami ćmy 
ryżowej Corcyra cephalonica (Stainton) (Lepidoptera: 
Pyralidae) (40).

Biologia pleśniakowca lśniącego
Pleśniakowiec lśniący jest owadem, na którego cykl 

życiowy składają się cztery stadia rozwojowe. Okres 
rozwoju zależny jest od temperatury powietrza – im 
jest ona wyższa, tym przebiega on szybciej. Jeśli tem-
peratura osiąga 30°C to cykl rozwojowy trwa około  
20-40 dni. Natomiast w temperaturze 22°C ok. 90 dni 
(4). Za optimum rozwojowe uznaje się 20-30°C, cho-
ciaż owad toleruje szeroki zakres temperatur (0-40°C) 
(4, 25). Najwyższa temperatura powietrza, w której 
zaobserwowano ruch A. diaperinus, wyniosła 47,4°C 
(40). Po ekspozycji na działanie niskich temperatur  
(< 6°C) owad może zapaść w stan odwracalnej hiberna-
cji, który spowodowany jest czasową niewydolnością 
układu nerwowego oraz mięśniowego. Wówczas do-
chodzi do znacznego spowolnienia funkcji życiowych 
na skutek działania niesprzyjających warunków środo-
wiska (40). Owad potrafi przetrwać nawet zakres skraj-
nie niskich temperatur od –14,5°C do –10,3°C (32). 
Wspomniane właściwości pozwalają A. diaperinus 
zaadaptować się do ekstremalnie trudnych warunków 
i przetrwać (37, 40). Owad jest w stanie przeżyć 10,6 
dni bez pożywienia (30). Co więcej, chrząszcze dzięki 
zdolności latania mogą przemieszczać się w szybkim 
tempie. Osobniki, które opuszczają budynki inwen-
tarskie dla kurcząt, mogą być wychwytywane przez 
pułapki umieszczone kilka kilometrów od kurnika (40).

Dorosła samica A. diaperinus pierwsze jaja może 
składać po 11 dniach od momentu opuszczenia osłonek 
poczwarkowych (25). Jedna samica w ciągu całego 
życia może złożyć nawet 1000-1800 jaj (16). Rueda 
i Axtell (34) odnotowali, iż w temperaturze 25°C 
samice składały od 4 do 7 jaj w ciągu dnia. Jaja ple-
śniakowca lśniącego są okrągłe (średnica 1-1,5 mm), 
o kremowo-białej barwie i z czasem ciemnieją (35). 
Jaja wykluwają się w przeciągu 4-7 dni (11).

Etap larwalny owada trwa od 1 do 7 miesięcy. 
Wówczas larwy linieją od 6 do 11 razy, w zależno-
ści od warunków środowiskowych oraz dostępu do 
pokarmu (12, 35). Larwy są wydłużone, spiczasto za-
kończone, z wyraźnie zarysowaną głową (35). Mierzą 

około 7-11 mm długości, chociaż niektórzy autorzy 
podają długość między 12 a 19 mm (35). Początkowo 
są barwy mlecznej, a następnie (po około 8-krotnym 
linieniu) ciemnieją i stają się żółtobrązowe (12). Larwy 
posiadają 3 pary odnóży zlokalizowane w odcinku 
piersiowym, które umożliwiają im szybki ruch (12). 
Do przepoczwarczenia owada najczęściej docho-
dzi w miejscu ciepłym, wilgotnym i zaciemnionym 
(w ściółce czy w szczelinach ścian i podłogi) (35). Na 
czas trwania stadium poczwarki, który wynosi od 4 do 
14 dni, znaczący wpływ ma temperatura. Poczwarki 
są kremowobiałe (do jasnobrązowych) i nie posiadają 
zdolności poruszania się (35).

Dorosły chrząszcz jest szeroko owalnego kształtu, 
o barwie czarnej lub brązowo-czarnej, wyraźnie po-
łyskującej (18). Ma krótkie czółki, które rozszerzają 
się ku swoim końcom, szeroki pronotum oraz elytrae 
z rzędami punktów (rowków) służącymi do obrony 
bądź stabilizacji podczas ewentualnego lotu. Odnóża 
są czerwono-brązowe (25, 35). Dorosły osobnik osiąga 
długość przeważnie około 6 mm – w zależności od 
warunków bytowania: 5,0-8,0 mm (18, 25, 35). Po 
przepoczwarczeniu owad nie kopuluje ani nie odży-
wia się. Dojrzałość płciową osiąga po 3 dniach (25). 
Chrząszcze są długo żyjące, zazwyczaj przeżywają 
ponad rok. Natomiast w korzystnych warunkach mogą 
przetrwać nawet dłużej niż 2 lata. Zarówno u osob-
ników dorosłych, jak i u larw wzmożona aktywność 
ujawnia się o zmierzchu. Chrząszcze w kurnikach 
najliczniej występują w pobliżu poideł, karmideł, pod 
padłymi ptakami, żerują także w paszy dla drobiu. 
Natomiast, kiedy temperatura otoczenia wyraźnie 
spada, A. diaperinus ukrywa się w zakamarkach bu-
dynku (40).

Dymorfizm płciowy
Zauważalny jest dymorfizm płciowy (11, 25), cho-

ciaż niektóre źródła podają, że pod względem wyglądu 
oraz wielkości dorosłe samce i samice są identyczne 
lub występują między nimi nieznaczne różnice (29). 
Esquivel i wsp. (11) podjęli próbę oceny, czy istnieją 
różnice między samicą a samcem A. diaperinus. Na 
podstawie badań stwierdzili, że skuteczną metodą jest 
różnicowanie względem genitaliów. Badacze podają, 
iż w sytuacji, gdy wywierany jest nacisk na tułów 
owada od strony brzusznej, natychmiast powinny uwi-
docznić się zewnętrzne narządy płciowe samicy. Na 
tej podstawie można przypuszczać, że dany osobnik 
jest płci żeńskiej, jakkolwiek wywieranie większego 
nacisku może uwidocznić także narząd kopulacyjny 
u samców. Badacze uważają, że szybkie określenie płci 
w warunkach terenowych na fermach drobiu mogłoby 
ułatwić zwalczanie owada, gdyż płeć prawdopodobnie 
determinuje m.in. jego szkodliwość, dlatego niezwykle 
istotne są dalsze badania w tym kierunku. Mogłoby 
to stanowić punkt wyjściowy w walce z populacją 
owada (11).
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Szkodliwość A. diaperinus
Szkodliwość pleśniakowca lśniącego polega mię-

dzy innymi na tym, że żerując w szczelinach podłogi 
i ścian drąży kanały, obniżając w ten sposób właści-
wości termoizolacyjne kurnika (15, 47). Ma to miejsce 
głównie w czasie, gdy larwy wyszukują miejsca do 
przepoczwarczenia (2). Lonc i wsp. (27) podają, że 
na skutek uszkodzeń spowodowanych przez owada 
właściwości termoizolacyjne budynków inwentarskich 
dla drobiu mogą ulec obniżeniu nawet o 30%. Z kolei, 
Lyons i wsp. (28) odnotowali, iż koszty energii mogą 
być o blisko 70% wyższe w budynkach, gdzie pleśnia-
kowiec lśniący występuje licznie. Dodatkowe nakłady 
ekonomiczne dotyczą naprawy konstrukcji budynku 
(10). Zniszczeniu mogą ulec materiały drewniane, 
panele izolacyjne z włókna szklanego, polistyrenu 
czy pianki (40).

Kiedy w kurniku utrzymywana jest niska wilgotność 
względna powietrza, owad ten gryzie skórę odpoczy-
wających na ściółce ptaków (27, 37, 38) oraz żeruje 
pod ich skórą. Konsekwencją jest znaczące obniżenie 
poziomu dobrostanu ptaków. Ze względu na to, że 
ptaki zmuszone są do przebywania w ciągłym ruchu, 
dochodzi do zmniejszonych przyrostów masy ciała (37, 
38). Na obniżone przyrosty wpływa także fakt, iż ptaki 
spożywają paszę wraz z bytującym w niej pleśniakow-
cem lśniącym (młode kurczęta mogą spożywać nawet 
ponad 30 g larw owada w ciągu dnia) (8). Kurczęta są 
niespokojne, gdyż trudno im strawić zarówno larwy, 
jak i dorosłe chrząszcze (40). Dzieje się tak, ponieważ 
mają ograniczoną aktywność chitolityczną w prze-
wodzie pokarmowym (niedobór chitynazy – enzymu 
odpowiedzialnego za trawienie chityny, z której zbu-
dowany jest pancerz owadów) (22, 24, 42). Strawność 
chityny u kurcząt brojlerów kształtuje się na poziomie 
około 18-24% (23). W konsekwencji może dojść do 
wzmożonego wydzielania soków trawiennych, obni-
żenia pH przewodu pokarmowego, a także niedroż-
ności ściany jelita oraz innych zmian patologicznych 
dotyczących układu trawienia (40). W stadach, gdzie 
wystąpiły biegunki w pierwszych dwóch tygodniach 
życia, po których nastąpiło zahamowanie wzrostu 
znacznego odsetka kurcząt, w jelitach ptaków wy-
krywano fragmenty chrząszczy i larw pleśaniakowca 
lśniącego (9).

Zarówno larwy, jak i dorosłe chrząszcze A. dia-
perinus zagrażają życiu i zdrowiu ludzi oraz kurcząt 
brojlerów. Z przewodu pokarmowego owada oraz 
powierzchni jego ciała izolowane są drobnoustroje 
chorobotwórcze i wirusy. Bywa, że pleśniakowiec 
lśniący odżywia się martwymi lub chorymi ptakami, 
odchodami, ściółką czy paszą. Tym samym staje się 
rezerwuarem oraz kluczowym wektorem w rozprze-
strzenianiu chorób drobiu. Drób może zarazić się 
poprzez zanieczyszczoną odchodami owada paszę 
oraz ściółkę (35). Do zakażenia może także dojść po-

przez spożycie paszy przez kurczęta z zainfekowanym 
chrząszczem (33).

A. diaperinus jest wektorem bakterii patogen-
nych (m.in. Salmonella spp., Campylobacter spp., 
Staphylococcus spp., Escherichia coli), grzybów 
(Aspergillus spp., Candida spp.), pierwotniaków 
(Eimeria spp.), innych pasożytów drobiu, jak 
Hymenolepis nana (tasiemiec karłowaty) oraz wirusów 
(wywołujących chorobę Mareka, chorobę Gumboro, 
chorobę Newcastle, ptasią grypę, białaczkę u drobiu) 
(9, 27, 40). Badania naukowe dowodzą, iż A. diape-
rinus prawdopodobnie odpowiedzialny jest także za 
zwiększoną śmiertelność w stadzie kurcząt brojlerów 
spowodowaną hipoglikemią (9). Odnotowano także, 
iż larwy owada będące rezerwuarem Salmonella typhi-
murium są w stanie przenosić patogen nawet po stery-
lizacji powierzchniowej. Wobec tego prawdopodobne 
jest, iż dochodzi do transstadialnego przenoszenia 
bakterii (40).

Oprócz niewątpliwego znaczenia w rozprzestrze-
nianiu chorób u drobiu, A. diaperinus może pełnić 
funkcję rezerwuaru patogenów wywołujących choroby 
także u ludzi (np. zapalenie błony śluzowej żołądka, 
infekcje jelitowe). Owad odpowiedzialny jest również 
za liczne reakcje alergiczne diagnozowane u osób 
pracujących na fermach drobiu. A. diaperinus w oba-
wie przed zagrożeniem (do samoobrony) produkuje 
wysoce aktywny benzochinon. Związek ten uznawa-
ny jest za silnie toksyczny i zagrażający życiu i/lub 
zdrowiu człowieka. Dolegliwości alergiczne u ludzi 
mogą objawiać się poprzez: astmę, bóle głowy, stany 
zapalne skóry, rumień, obrzęk naczynioruchowy, nie-
żyt nosa, zapalenie spojówki oka. Objawy alergiczne 
mogą wystąpić także u osób, które miały kontakt 
np. z paszą zainfekowaną przez odchody owada (9). 
Pleśniakowiec lśniący, ze względu na synantropijny 
charakter, doskonale przystosował się do bytowania 
w środowisku przekształconym przez człowieka, może 
szybko rozmnażać się i tworzyć liczne populacje, 
powodując uciążliwość dla społeczeństwa poprzez 
migrację do domów mieszkalnych i innych obiektów 
znajdujących się w pobliżu kurników (35).

Metody zwalczania
Zasadne jest opracowanie skutecznej metody, 

zwalczającej populację pleśniakowca lśniącego 
w obiektach drobiarskich (1). W obrębie omawianej 
tematyki w ośrodkach badawczych w Polsce i na 
świecie przeprowadzono szereg badań w warunkach la-
boratoryjnych. Prowadzone badania dotyczyły przede 
wszystkim wpływu różnych środków chemicznych (in-
sektycydów), ale także składników bioaktywnych (43) 
na zredukowanie liczebności A. diaperinus. Wyniki 
prowadzonych badań wskazują jednak, że oporność 
pleśniakowca lśniącego na stosowane chemiczne 
środki owadobójcze wzrasta (5). Z tego powodu co-
raz większe zainteresowanie środowisk naukowych, 
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skierowane jest na alternatywne metody zwalczania 
A. diaperinus, jak np. wykorzystanie olejków eterycz-
nych. Ponadto, niektóre substancje aktywne będące 
składnikiem insektycydów są szkodliwe dla zwierząt 
oraz ludzi, dlatego ważne jest znalezienie uniwersalne-
go i skutecznego rozwiązania (41). Co więcej, istotna 
jest analiza reakcji owadów na zastosowaną substancję 
czynną nie tylko w kontrolowanych warunkach labo-
ratoryjnych, ale również w naturalnym środowisku 
bytowania (warunki produkcyjne – zmienne parametry 
mikroklimatu) (47).

Pleśniakowiec lśniący jest gatunkiem znanym od 
dawna i postrzeganym jako szkodnik – zwłaszcza 
w wielkotowarowej produkcji drobiarskiej. Ze wzglę-
du na synantropijny charakter, pleśniakowiec lśniący 
przystosował się do bytowania w środowisku prze-
kształconym przez człowieka. W kurnikach panują 
potencjalnie korzystne warunki do życia owada, dzięki 
czemu może się szybko rozmnażać i tworzyć liczne 
populacje, powodując tym samym uciążliwość dla 
producentów drobiu. Jego obecność w kurnikach wiąże 
się ściśle z stratami finansowymi na fermach drobiu 
(zwiększone koszty energii na skutek uszkodzonej 
warstwy termoizolacyjnej budynku). Liczne wyniki 
badań naukowych udowodniły, iż owad ten jest wek-
torem oraz rezerwuarem wielu patogenów i wirusów, 
które wywołują choroby u ptaków oraz ludzi. Wobec 
tego od wielu lat podejmuje się próby ograniczenia li-
czebności populacji szkodnika. Niestety, dowiedziono 
również, iż owad ten wykazuje oporność na działanie 
niektórych chemicznych środków owadobójczych, 
zatem coraz częściej poszukuje się alternatywnych, 
naturalnych metod odstraszających i owadobójczych. 
Niektórzy badacze sugerują także, iż identyfikacja 
płci w warunkach produkcyjnych mogłaby ułatwić 
zwalczanie owadów.
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