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Przegląd ogólnych informacji o hodowli owadów
z rzędu motyli ( Lepidoptera )
General overview of information on breeding insects from the
butterfly ( Lepidoptera ) order

streszczenie

Chów i hodowla motyli (Lepidoptera)

są prowadzone nie tylko ze względów estetycznych, hobbystycznych, ale także komercyjnych oraz naukowych. Jednak utrzymywanie
motyli w niewoli nastręcza wielu problemów.
Głównym z nich jest brak lub ograniczony
dostęp do odpowiednich gatunków roślin
żywicielskich wynikający z ich sezonowości.
Alternatywną metodą odżywiania może być
stosowanie niekonwencjonalnej, sztucznej diety dostosowanej do potrzeb konkretnych gatunków. Opracowanie wystandaryzowanych
pożywek dla motyli pozwala na wielkoskalową
hodowlę. W niniejszej publikacji przeglądowej
opisano powyższą problematykę.

Słowa kluczowe: motylarnie, odżywianie,

abstract

Butterfly (Lepidoptera) rearing and

breeding is carried out not only for aesthetic
but also commercial and scientific purposes.
However, keeping butterflies in captivity poses
a lot of problems. The main one is the lack or
limited access to appropriate species of host
plants due to their seasonality. An alternative
method of nutrition may be the use of an unconventional, artificial diet optimized for the
needs of specific species. The development of
a standardized medium for butterflies enables
large-scale breeding. This review addresses the
above issues.

Key words: Butterfly Conservatory, nutrition, artificial diet, feedstuff, medium.

niekonwencjonalna dieta, sztuczna dieta,
pożywka.
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hobbystycznie, komercyjne lub w celach naukowych ze względów na: 1) walory estetyczne,
2) rozpowszechnianie / sprzedawanie pozyskanego materiału hodowlanego, a także 3) optymalizowanie sposobów i warunków hodowli
dla danego gatunku, lub 4) testowanie różnego
rodzaju hipotez badawczych, w tym poznawanie behawioru i cyklu rozwojowego danego
gatunku (bardziej szczegółowe zestawienie
w tabeli 1). Hobbystyczna (niekomercyjna,
prywatna) hodowla motyli jest utrudniona
ze względu na wysokie koszty utrzymywania,
dużą ilość potrzebnego miejsca oraz w związku
ze znikomą lub sezonową dostępnością roślin
żywicielskich (HUGHES I BENNETT, 1991).
Podobne ograniczenia wiążą się z komercyjnym
i naukowym utrzymywaniem Lepidoptera. Ze
względu na podane wyżej powody wymagana
jest optymalizacja oraz poszukiwanie sposobów
na zmniejszenie kosztów hodowli.
W wielu krajach chów i/lub hodowla
motyli jest prowadzona w celu zwiększenia
ruchu turystycznego. O wysokim zainteresowaniu i rosnącym znaczeniu ogrodów zasiedlonych pokazowymi, żywymi egzemplarzami
Lepidoptera w Ameryce, Europie i Azji
może świadczyć np. fakt ograniczania liczby
zwiedzających do maksymalnie 40 osób jednorazowo oraz skrócenie długości czasu zwiedzania do maksymalnie 20 minut w „Dancing
Wings Butterfly Garden” w Nowym Yorku
(Powers, 2012).
Dodatkowym motywem hodowli Lepidoptera w krajach egzotycznych jest komercyjna sprzedaż osobników do prowadzenia
ich chowu na innych kontynentach, gdzie
hodowla jest nieopłacalna ze względu na
wysokość kosztów. W europejskich motylarniach nie prowadzi się zazwyczaj hodowli eksponowanych gatunków, a jedynie regularnie ku-
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względem liczebności rzędem w obrębie gromady owadów. Często spotkać się można z nieformalnym podziałem na grupę motyli dziennych (Rhopalocera) oraz nocnych (Heterocera),
tzw. ćmy. Szacuje się, że obecnie na świecie żyje
około 150 tysięcy gatunków motyli. Wszystkie motyle są owadami, u których dokonuje się
przeobrażenie zupełne, w związku z tym w ich
cyklu rozwojowym wyróżniamy: jajo, gąsienicę,
poczwarkę oraz postać dorosłą. Żerujące
głównie na liściach gąsienice często postrzegane są jako pasożyty roślin i wymagają innych
warunków hodowlanych niż łuskoskrzydłe,
dorosłe osobniki o ssącym aparacie gębowym. Ze
względu na dużą liczbę przedstawicieli, często
zajmujących stanowiska o specyficznej charakterystyce podane w niniejszym przeglądzie
informacje hodowlane należy traktować jako
uogólnienie, które trzeba dostosować do indywidualnych wymogów konkretnych gatunków
motyli.
Hodowla wymaga zapewnienia owadom dogodnych warunków do odbycia
godów i złożenia jaj oraz odpowiedniego
źródła pożywienia przez całą długość życia
– począwszy od stadium larwalnego na imago
kończąc. W niewielkich, plastikowych pojemnikach hodowlanych (tzw. „hodowlarkach”)
na odpowiednim podłożu umieszcza się jaja, z
których wykluwają się gąsienice. W zależności
od gatunku owada hodowlę gąsienic kontynuuje się w pojemniku aż do momentu wytwarzania oprzędu lub w odpowiednim momencie
przenosi się do adekwatnej wielkości wolier.
Właściwą przestrzeń życiową hodowlane
dorosłe osobniki otrzymują w szklarniach lub
odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach, czy budynkach zwanych motylarniami
(HUGHES I BENNETT, 1991).
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Motyle (Lepidoptera) są drugim pod

Powody prowadzenia
chowu i hodowli motyli
W Europie motyle są utrzymywane
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Tabela

1. Przykładowe przyczyny prowadzenia hobbystycznej, komercyjnej oraz naukowej
hodowli i chowu owadów z rzędu motyli (Lepidoptera).
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owadów z rzędu motyli (Lepidoptera)

puje się poczwarki z komercyjnych ferm w celu
uzupełnienia obsady. Rzadko (przy obecności
roślin żywicielskich odpowiednich gatunków)
zdarzają się przypadkowe, niekontrolowane
rozmnożenia niektórych mniej wymagających
osobników w motylarniach (Rys. 1) (WILLIAMS I HOFFMAN, 2009). VELTMAN
(2012), stwierdza, że na światowym rynku cena
pojedynczej, egzotycznej poczwarki waha się
pomiędzy 1$ a 2,5$ w zależności od gatunku
motyla. Tak wysoki przychód uzyskiwany w
wyniku prowadzenia hodowli motyli w krajach rozwijających się o niskim PKB (gdzie
roczny dochód gospodarstwa domowego nie
przekracza 400$ rocznie) sprzyja powstawaniu
dużych ferm i rancz symulujących warunki naturalne, obsadzonych rodzimymi, egzotycznymi
roślinami, które umożliwiają otrzymywanie
wielu poczwarek motyli na eksport (SLONE I

IN., 1997; SMALL, 2007; VAN DER HEYDEN, 2011; VELTMAN, 2012). Gałąź gospodarki związana z rosnącą popularnością motylarni jest regulowana przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Wystawców i Dostawców
Motyli (International Association of Butterfly Exhibitors and Suppliers – IABES), które
wprowadziło szereg zasad w handlu i obrocie
żywymi okazami owadów. Ponadto badania
przeprowadzone z udziałem 150 hodowców
motyli z Tanzanii sugerują, że mają oni duży
wkład w ochronę naturalnych siedlisk tych owadów (w tym lasów tropikalnych), ze względu
na rozwiniętą świadomość ekologiczną (MORGAN-BROWN I IN. 2010). Podobnych obserwacji o pozytywnym wpływie hodowców na
ochronę środowiska dokonywano już wcześniej
w innych krajach (NEW, 1994). W związku z
tym komercyjny obrót owadami, popularność
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motylarnii (zainteresowanie turystów) oraz
hobbystyczny chów motyli bezpośrednio pozytywnie napędzają ochronę gatunkową motyli
oraz ich roślin żywicielskich. Niestety pomimo
większej świadomości ekologicznej hodowców,
tworzenie odgrodzonych, sztucznych obszarów
jako ferm motyli ma też negatywny wpływ na
środowisko i zaburza jego naturalną równowagę.
Warto więc zauważyć, że duże populacje motyli można podziwiać także poza motylarniami w
naturalnym środowisku w rezerwatach, parkach
oraz innych terenach chronionych, na których
znajdują się siedliska sprzyjające rozwojowi
tych owadów (DE VIEDMA I IN., 1985).

Trudności związane
z hodowlą lepidoptera
Głównym czynnikiem limitującym

hodowlę motyli jest konieczność zaspokojenia ich specyficznych potrzeb żywieniowych.
Wiele gatunków Lepidoptera ma bardzo unikatowe wymagania pokarmowe, a hodowla
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Rys.

2. Gąsienice L4 (czarno-białe) i L5
(zielone) Papilio cf. demoleus z rodziny paziowatych żerujące na liściach pomarańczy
chińskiej (Citrus sinensis).
Bez względu na cel i miejsce prowadzenia
hodowli, aby utrzymywać owady w odpowied-
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owatych żerująca na liściach cytryny zwyczajnej
(Citrus limon).

lub sprowadzanie żywych roślin żywicielskich
jest bardzo kosztowne, a czasami niemożliwe
– jeżeli są to gatunki o specjalnych wymaganiach środowiskowych, sezonowych, rzadkich
lub chronionych. Dodatkowym utrudnieniem
w prowadzeniu hodowli, a nie tylko chowu
motyli, jest konieczność zapewnienia różnych
warunków gąsienicom i imago tego samego
gatunku. Gąsienice motyli o gryzącym aparacie gębowym żywią się głównie liśćmi (Rys. 2,
3, 4), natomiast imago – ze względu na charakterystyczny dla tego rzędu owadów aparat
gębowy typu ssącego – przyjmują pożywienie w
formie płynnej. Z tych względów hodowla motyli często prowadzona jest tylko w rodzimych
siedliskach owadów. W rzadkich przypadkach możliwe jest skuteczne przeprowadzenie
całego cyklu rozwojowego w środowisku laboratoryjnym (a nawet „domowym” w przypadku
hobbystów) na specjalnie przygotowanych sztucznych pożywkach.
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Rys. 1. Gąsienica Papilio polytes z rodziny pazi-
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Rys. 3. Gąsienica motyla nocnego – pawicy atlas (Attacus atlas) po przejściu linienia.

Rys. 4. Odżywiające się samice Papilio memnon.
Nr 4(22)/2018 Nauki Przyrodnicze
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oleju lnianego), po to aby przyciągnąć osobniki do spożywania danej rośliny lub pożywki
i składowania jaj w jej pobliżu.
Trudność w przygotowaniu odpowiedniej diety wynika z różnic międzygatunkowych
oraz
różnych
potrzeb
żywieniowych
uzależnionych od charakterystyki siedliska z
którego pochodzi dany gatunek Lepidoptera.
W szczególności problematyczne jest dostosowanie optymalnej mieszaniny pokarmowej
do hodowli owadów sprowadzonych ze specyficznych, wąskich nisz ekologicznych. W
zależności od składu diety zastosowanie lub
brak niektórych składników w pokarmie może
prowadzić do zaburzeń rozwoju o różnych
skutkach. Niekiedy następstwa nieprawidłowej
diety są jedynie kosmetyczne (np. turkusowe
zabarwienie gąsienic Manduca sexta karmionych sztuczną dietą, w porównaniu do zielonych gąsienic pobierających pokarm roślinny,
co spowodowane jest brakiem lub niedoborem
karotenoidów w pożywce). W innych przypadkach niedobory składników odżywczych
zaburzają funkcjonowanie organizmu owada,
w tym mogą powodować: deformacje skrzydeł,
zmniejszenie wagi, zmniejszenie płodności,
skrócenie długości życia i zwiększenie
śmiertelności we wszystkich stadiach rozwojowych hodowanej populacji owada (MORRIS,
1967; HERVET I IN., 2016).
W motylarniach źródłem pokarmu
dla owadów dorosłych jest nektar kwitnących
roślin (Rys. 5) lub, rzadziej, owoce (dla gatunków preferujących ich spożywanie, jak np.
popularne w motylarniach Caligo spp.) (SRYGLEY I PENZ, 1999). W przypadku stosowania owoców jako źródła pokarmu, należy
nadzorować ich stopień rozkładu i wymieniać
owoce, z których imago mogą spijać soki. W
przypadku komercyjnych lub naukowych
hodowli najczęściej zamiast obsady roślinnej
woliery stosuje się karmniki ze sztucznym nektarem (Rys. 6, 7). Niekiedy dorosłe motyle karmi się ręcznie, a liściaste, niekwitnące rośliny są

4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

niej kondycji konieczna jest znajomość biologii
hodowanego gatunku. Kluczowym zmysłem
używanym przez motyle (i inne owady) do rozpoznawania pokarmu jest węch. W przypadku
owadów reakcja na zapach zależy od stanu fizjologicznego i stadium rozwojowego osobnika
– w okresie żerowania gąsienica może być silnie
przyciągana przez dany zapach, lecz odpowiedź
na ten sam zapach ulega zmniejszeniu wraz z
nadchodzącym okresem przepoczwarczenia.
Sposób odpowiedzi na odczuwany zapach
może różnić się także w zależności od tego
jak dobrze odżywiony jest osobnik (CHAPMAN, 1998), a w przypadku samic odpowiedź
na bodziec zapachowy różni się przed i po
kopulacji (MECHABER I IN., 2002). Niektóre roślinożerne, holometaboliczne owady do
których zaliczają się m.in. Lepidoptera składają
jaja na roślinach umożliwiających rozwój
gąsienic (BERNAYS I CHAPMAN, 1994).
Niestety u poszczególnych przedstawicieli motyli, i innych gatunków roślinożernych owadów,
występuje zjawisko indukcji preferencji pokarmowych – dorosły osobnik do złożenia jaj
wybiera jako gatunek żywicielski dla gąsienic
roślinę, którą sam odżywiał się wcześniej (bez
względu na dostępność w pobliżu gatunków
roślin żywicielskich korzystniejszych dla rozwoju gąsienic) (BERNAYS I CHAPMAN,
1994; BERNAYS I WEISS, 1996; TING I
IN., 2002). Indukcja preferencji pokarmowych rozpoczyna się na wczesnym etapie rozwoju gąsienic (głównie w pierwszym i drugim
stadium rozwojowym), a nasila się z każdym
kolejnym stadium rozwojowym na danej
roślinie indukującej (TING I IN., 2002). W
przypadku silnie rozwiniętej indukcji preferencji pokarmowych może dojść do sytuacji, w
której gąsienice będą wolały zagłodzić się na
śmierć niż rozpocząć żerowanie na innym gatunku rośliny (DEL CAMPO I RENWICK,
1999). Występowanie tego zjawiska jest istotnym dowodem na znaczącą rolę odpowiednio
dobranych atraktantów (w diecie sztucznej np.
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Rys. 5. Odżywiający się Papilio multicaudata.

Rys. 6. Odżywiający się Papilio demoleus.

Rys. 7. Kopulacja Papilio multicaudata.
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diety dla gąsienic i imago stosowane w hodowli
to mieszaniny złożone ze składników naturalnie niedostępnych (lub dostępnych w innej postaci) dla hodowanych osobników.
Dieta musi zaspokajać potrzeby życiowe oraz
umożliwiając motylom poprawne przejście
całego cyklu rozwojowego. Specjalne pożywki
(ang. media) upraszczają amatorski odchów
gąsienic, są nieocenione w produkcji materiału
hodowlanego w celach komercyjnych, a także
mają olbrzymie znaczenie dla prowadzenia doświadczeń z zakresu m.in. toksykologii
oraz biochemii (HAMAMOTO I IN., 2009;
ZAGORINSKII I IN., 2013). Główną zaletą
stosowania sztucznej diety jest możliwość
standaryzacji pożywki w celu uzyskiwania wiarygodnych i powtarzalnych wyników badań,
co jest często niemożliwe w przypadku zastosowania materiału roślinnego, a także pozwala
na ograniczenie nakładów finansowych i czasu
pracy.
Niekonwencjonalne, sztuczne diety ze
względu na znajomość składu chemicznego
mieszaniny dzielimy na: 1) niezdefiniowane
(ang. undefined) i 2) zdefiniowane (and. defined).
1) Diety niezdefiniowane w swoim składzie posiadają mieszaniny wysoce
złożonych produktów, takich jak: zarodki pszenne, mąka sojowa, drożdże Torula (Cyberlindnera jadinii) i piekarnicze (Saccharomyces
cerevisiae), alfa-celuloza, sacharoza, kazeina,
sól Wessona, cholesterol, woda, kwas askorbinowy, atraktanty (np. olej lniany), antybiotyki oraz mieszaniny witaminowe (OJEDAAVILA I IN., 2003). Ze względu na swoją
złożoność, pożywka niezdefiniowana zawiera
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Sztuczne pożywki
dla motyli
Niekonwencjonalne, sztuczne

szeroką gamę składników odżywczych, co
sprzyja rozwojowi gąsienic. Z drugiej strony
utrudnia prowadzenie badań, ze względu na
duże rozbieżności w składzie różnych partii surowców, co prowadzi do ograniczenia
powtarzalności wyników eksperymentów (AHMAD I IN., 1989). To właśnie zróżnicowanie
składu pożywek wykonywanych z różnych partii surowców powoduje, że taką dietę nazywamy niezdefiniowaną. HERVET I IN. (2016)
podają listę 103 gatunków motyli (z czego
prawie 40 niehodowanych do tej pory), które
z powodzeniem wykarmiono niezdefiniowaną
dietą McMorran’a (skład podany w tabeli 2).
W celu ograniczenia rozbieżności wyników
otrzymywanych w laboratoryjnej hodowli gąsienic kanadyjscy naukowcy zakupili
sześciomiesięczny zapas wszystkich składników
od jednego dostawy, przechowywali je przez
ten okres w temperaturze 2,5°C, a nową porcję
pożywki dla Lepidoptera przygotowywali raz
na tydzień (gotową pożywkę przetrzymywano
w temp. 4°C do momentu użycia) (HERVET I
IN., 2016). Dokładne badania Corcyra cephalonica pozwoliły na stwierdzenie, że większa
zawartość węglowodanów i białka w sztucznych pożywkach lepiej wpływa na wzrost
gąsienic, przepoczwarzanie się oraz płodność
dorosłych osobników. Z tego względu dieta
zawierająca w składzie otręby ryżowe (o małej
zawartości węgolowodanów i białek) okazała
się niekorzystna, natomiast dodatek sorgo,
pszenicy lub kukurydzy zwiększał płodność
imago (Sathpathy i in., 2003). ALFAZAIRY
I IN. (2012) po raz pierwszy przedstawili
pożywkę niezawierającą w składzie agaru oraz
innych, tradycyjnych substancji żelujących.
Gąsienice Spodoptera littoralis zostały z powodzeniem masowo hodowane przez dziewięć
kolejnych pokoleń na sztucznej, niezdefiniowanej diecie opartej na naturalnie żelujących
(przy zastosowaniu odpowiednich proporcji)
żółtej soczewicy, soczewicy kulinarnej i ryżu.
Taka mieszanka okazała się zmniejszać koszt
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jedynie miejscem do składania jaj przez samice
i stanowią pokarm dla gąsienic.
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stosowanej diety o około 70% w porównaniu
do tradycyjnej pożywki zawierającej agar.
2) W skład pożywek zdefiniowanych
nie wchodzą produkty o skomplikowanym
składzie bardziej złożonym chemicznie niż olej
lniany, takie jak: drożdże, mąka sojowa czy zar-

Str. 37 - 49
odki pszenne. Opracowanie w pełni zdefiniowanej diety opiera się na doborze odpowiednich proporcji prostych substancji składowych
wystarczających do zaspokojenia jedynie podstawowych wymagań danego gatunku, np.: cukier, cholesterol i dodatek witamin oraz soli min-

Tabela 2. Skład niezdefiniowanej diety McMorran’a dla motyli (Lepidoptera) (składniki do
przygotowania 2 litrów pożywki) (na podstawie HERVET I IN., 2016).
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Warunki sztucznej
hodowli motyli
Do hodowli gąsienic Lepidop-

tera potrzebne jest insektarium, w którym
możliwe jest utrzymywanie stałych warunków
środowiskowych: temperatury na poziomie
20°C, 70-80% wilgotności powietrza i cyklu
świetlnego (zazwyczaj w stosunku 12 godzin
jasnych do 12 godzin ciemności). W przypadku stosowania sztucznych pożywek należy je
umieścić w taki sposób, aby po przykryciu ich
papierem parafinowym po pierwsze zmniejszyć
wysuszanie pokarmu, po drugie umożliwić
gąsienicom przebywanie na spodzie papieru
w taki sposób, aby mogły pobierać mieszankę
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Podsumowanie

Hodowla

i chów motyli mają
różnorodną etiologię. Niestety z hodowlą egzotycznych okazów Lepidoptera poza ich naturalnym miejscem występowania wiążą się duże
trudności. Wykorzystanie niekonwencjonalnych, sztucznych diet, których skład opiera się
o tanie i łatwo dostępne składniki ma szanse
zrewolucjonizować zarówno chów, jak i hodowlę
motyli. Badania zmierzające do opracowania
pożywek przyczynią się do spopularyzowania
hodowli nawet najbardziej wymagających gatunków i uniezależnią europejskich hodowców
oraz naukowców od sezonowej dostępności
materiału roślinnego, a tym samym rozwiążą
problem konieczności stosowania konkretnych,
często trudnodostępnych gatunków roślin
żywicielskich.
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odżywczą (podobnie jak w naturalnych warunkach spożywałyby pożywienie przebywając
na spodzie liści). Stale należy uzupełniać braki pożywienia w pojemnikach hodowlanych,
najlepiej nie rzadziej niż co 7 dni. Nową
porcję pożywienia powinno się umieścić w
pobliżu starej, ponieważ gąsienice z trudem
przemieszczają się po dnie pojemnika. Zachowania kanibalistyczne przejawiane przez niektóre gatunki można zminimalizować poprzez:
zwiększenie ilości papieru wypełniającego pojemnik hodowlany, zastosowanie większego
pojemnika, zmniejszenie liczby gąsienic w jednym pojemniku lub dodanie kilku centymetrów
wermikulitu (typ minerału ilastego) na dno pojemnika. Ponadto pojemniki wykorzystywane
w celach hodowlanych muszą posiadać odpowiednie otwory wentylacyjne w celu zapobiegania rozwojowi pleśni (Hervet i in., 2016).
Poczwarki natomiast wymagają zmniejszenia
wilgotności powietrza do 50% w temperaturze
25-27°C (ZAGORINSKII I IN., 2013). Warunki utrzymywane w insektarium dla poszczególnych gatunków motyli mogą się różnić ze
względu na specyfikę owada.
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eralnych. Stosowanie zdefiniowanej pożywki
umożliwia prowadzenie dokładnych badań nad
wpływem poszczególnych elementów diety na
rozwój owada (AHMAD I IN., 1989; WEISSENBERG I IN., 1998; RAGUSO I IN.,
2007).
Ze względu na bardzo wysoką skuteczność i niespecyficzność gatunkową diety
niezdefiniowane są popularniejsze od zdefiniowanych. Na przykładzie M. sexta badania
wykazały, iż czas od wylęgu do przepoczwarczenia jest krótszy, masa poczwarek, przeżywalność gąsienic oraz długość życia imago jest
większa na diecie niezdefiniowanej w porównaniu do zdefiniowanej. Z drugiej strony
okazało się, że efekty zastosowania w pełni
zdefiniowanej diety są lepsze od klasycznych
metod odchowu gąsienic tego gatunku przy
zastosowaniu liści tytoniu, pomidorów oraz innych psiankowatych (AHMAD I IN., 1989).
Niestety w niewoli nawet przy zastosowaniu
niezdefiniowanej pożywki wzbogaconej zgodnie z preferencjami konkretnego gatunku motyla nie zawsze możliwa jest wielopokoleniowa
hodowla i najczęściej otrzymywane jest tylko
jedno pokolenie owadów (HERVET I IN.,
2016).
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