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Czym właściwie jest nasz obiekt badawczy? 

Świerszcz polny (Gryllus campestris L.) jest owadem należącym  

do rodziny prostoskrzydłych (Orthoptera), powszechnie występującym 

na terenie całej Europy (w Polsce jest obecny na nizinach). Można go 

spotkać, a przede wszystkim usłyszeć, na łąkach, pastwiskach  

czy nieużytkach, w okresie od kwietnia do końca września. 

Charakteryzuje się ciekawą ekologią, szczególnie złożonym systemem 

komunikacji dźwiękowej i zachowaniami godowymi. Mimo iż występuje 

powszechnie, znajduje się na Czerwonej liście zwierząt ginących  

i zagrożonych w Polsce, w kategorii NT (bliski zagrożenia).  

Powodem tego jest ekspansywne zmniejszanie powierzchni łąk. 



Motywacja 

Do przeprowadzenia powyższego doświadczenia zainspirowała nas praca naukowa na temat wpływu ekstraktów 

roślinnych na inny gatunek owadów, jakim były karaczany tureckie.  

 

Chcieliśmy sprawdzić, czy świerszcze zachowają się podobnie, bądź też czy wykażą inny zakres tolerancji  

na wybrane do badań ekstrakty.  

 

Założyliśmy, że pomyślne wyniki naszego doświadczenia mogłyby znaleźć zastosowanie praktyczne dla potrzeb  

wsparcia życia codziennego ludzi. Pierwszy obszar badań dotyczył wskazania ekstraktów roślinnych oddziałujących 

pobudzająco na świerszcze, które możnaby zastosować w ich hodowlach. Drugim aspekt odnosił się  

do zwalczania (kontroli) ich populacji przy użyciu naturalnych substancji, zamienników szkodliwych pestycydów  

z założeniem eliminacji toksycznych substancji chemicznych i ochrony środowiska naturalnego.  



Prowadzone przez nas badania 

Badanie poprzedzone było wykonaniem prób kontrolnych (bez ekstraktów roślinnych), a następnie przeprowadzeniu zasadniczej 

części badawczej z wykorzystaniem sześciu ekstraktów. Świerszcze polne, zakupione zostały ze świeżej dostawy w sklepie 

zoologicznym, następnie zostały poddane trzydniowej głodówce w ciemności.  

W toku badań owady zostały umieszczone w przygotowanym szklanym akwarium, o wymiarach 50x26x30 cm. Badania 

prowadzono w temperaturze 21 °C. Środowisko badań to sześć dróg o długości 30 cm i szerokości 3 cm, rozdzielonych 

papierowymi przegrodami. Na końcu umieszczono pożywienie (płatki owsiane i świeże kawałki jabłka). Długość ścieżek 

oznaczono graficznie odcinkami o długości 5 cm od miejsca startu. Przed ścieżkami została przygotowana specjalna komora 

startowa, w której umieszczone zostały świerszcze. Podniesienie przegrody uruchamiało część badawczą. Doświadczenie  

rejestrowano zapisem audio-video z użyciem telefonu.  

Próba badawcza: na każdą ze ścieżek oznaczonych cyframi od 1 do 6 naniesiono za pomocą strzykawki jeden wybrany ekstrakt 

w ilości 4 ml. Odpowiednio: nr 1 - kwiatu lawendy, nr 2 - korzeń kozłka, nr 3 - imbir, nr 4 - miodła indyjska, nr 5 - liścia mięty 

pieprzowej, natomiast nr 6 - ziele skrzypu. Każdy z wywarów przygotowano w identycznej proporcji, tj. 4 g. substancji badanej 

zaparzono w 100 ml wody destylowanej. Próba kontrolna to ścieżki na które nie naniesiono żadnych ekstraktów. 



Tak wyglądała nasza praca 



Jakie zmiany zamierzamy wprowadzić w 

 sposobie prowadzenia badań? 

Po analizie technicznej parametrów doświadczenia w pierwszym etapie konkursu, doszliśmy  

do wniosku, iż wykonane przez nas papierowe ścieżki powinniśmy zostać zastąpione rurkami  

(np. plastikowymi), by ograniczyć ewentualne mieszanie się zapachów poszczególnych  

ekstraktów roślinnych.  

 

Ponadto, zasadnym jest przeprowadzenie doświadczenia z odpowiednią ilość rurek, tak aby można 

było każdemu z ekstraktów przyporządkować w próbach tylko jednorazowo używaną rurkę,  

która powinna być umieszczana  centralnej części akwarium. Powyższe zapewniłoby niwelowanie 

ewentualny efekt wynikających z wpływu zapachów z sąsiadujących ze sobą torów badawczych  

na preferencje świerszczy.  

 

Celowym jest również zastosowanie w badaniach większej ilości ekstraktów roślinnych. 



Jakie wyciągnęliśmy wnioski? 

W próbie kontrolnej oczekiwano, iż wszystkie owady przejdą na drugą stronę ścieżki. Zauważyliśmy, iż ich wybór najczęściej padał 

na skrajne tory (numery 1 i 6), co wynika z faktu unikania przez nich otwartych przestrzeni i ich skrytego trybu życia, gdyż w 

środowisku naturalnym ich schronieniem są głębokie norki (do 40 cm). Wszystkie owady w czasie do 65 sek. dotarły do pożywienia.  

 

W próbie właściwej świerszcze przechodziły przez pięć ścieżek, wyraźnie unikając ścieżki nr 3 na którą naniesiony był imbir. 

Przejścia przez 5 ścieżek odbywały się z większą lub mniejszą częstotliwością ale przejście do wyłożonego pożywienia wszystkich 

owadów zajęło w próbie badawczej aż 217 sek. Powyższe obserwacje wykazały hamujący wpływ poddanych badaniu ekstraktów 

roślinnych na czas dojścia świerszczy do pokarmu. Największą nietolerancję świerszcze wykazały na imbir, który odstraszył 

wszystkie osobniki. Tory skrajne nadal okazały się najchętniej wybieranymi przez świerszcze, ale tory wewnętrzne o numerach  

2, 4 i 5 także były typowane przez osobniki, choć z mniejszy zainteresowaniem. Ekstrakty z wybranych roślin nie wpłynęły znacząco 

na zachowania świerszczy polnych (Gryllus campestris). Specyfika ścieżki z imbirem mogła wynikać z tego, iż nie tolerują powyższej 

rośliny, bądź także z powodu umiejscowienia tego toru (nie był to tor skrajny). 



Świerszcze sposobem na wyżywienie 

 rosnącej populacji 

W opracowanym przez Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)  

raporcie przedstawiono kluczowe wyzwania dla przemysłu spożywczego. 

 Oszacowano, że do 2050 roku liczba ludności na świecie osiągnie poziom 9 miliardów, co oznacza wzrost populacji o ok. 2 mld 

względem roku 2021. Skutkować to będzie znaczącym wzrostem zapotrzebowania na żywność, jak i poważnym problemem 

wyżywienia tak dużej ilości osób.  

Według FAO jednym z podstawowych zadań producentów żywności będzie dostarczenie konsumentom w pełni wartościowego 

białka. Alternatywą dla obecnych rozwiązań białka zwierzęcego może stać się białko z owadów. Poparcie tej tezę znaleźliśmy  

z przedłożonym raporcie  FAO, który ukazuje, iż cennym źródłem białka mogą być świerszcze. 

Hodowla świerszczy emituje śladowe ilości gazów cieplarnianych, co jest jak najbardziej korzystne w drodze ochrony 

środowiska. Ponadto otrzymywana ze świerszczy mąka zaliczana jest do produktów bezglutenowych. 



Mąka ze świerszczy alternatywą dla białka 

zwierzęcego 

Główne zalety mąki ze świerszczy: 

 

 bogate źródło białka  

- mąka ze świerszczy jako cenne źródło białka może być stosowana przez sportowców,  

którzy chcą poprawić swoją wydolność oraz wytrzymałość. 

 produkt bezglutenowy  

- mąka ze świerszczy zaliczana jest do produktów bezglutenowych, dlatego może być 

spożywana przez osoby cierpiące na celiakię. 

 cenne źródło witaminy B12  

- porcja mąki pokrywa w 17% dzienne zapotrzebowanie na witaminę B12. 

 

Ponadto świerszcze zawierają więcej białka niż wołowina, więc są dobrą alternatywą  

dla zastąpienie białka zwierzęcego w przyszłości.  

Cechuje się trzykrotnie większą zawartością białka niż polędwica oraz dwukrotnie większą 

ilością białka niż pierś z kurczaka. Potrzebują na przykład 12 razy mniej paszy niż bydło. 

 

 

 



Wady 

 Przenoszą drobnoustroje chorobotwórcze. 

 Zanieczyszczają produkty spożywcze. 

 Trend spożycia owadów nie rozwinął się jeszcze dość mocno w społeczeństwach 

wielu państwach, ze względu na regulacje prawne oraz obawy konsumentów. 

 Są wszystkożerne, żyją głównie na rozległych łąkach, mogą niszczyć uprawy zbóż   

 



Dziękujemy za uwagę 


