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Streszczenie

Przedstawiono metody chowu œlimaków l¹dowych w parkach z wykorzystaniem urz¹dzeñ oraz w pomieszczeniach
z uwzglêdnieniem ich wyposa¿enia

METODY CHOWU ŒLIMAKÓW L¥DOWYCH

Wstêp

Hodowla w parkach

Œlimaki ju¿ od dawna stanowi¹ Ÿród³o pokarmu dla ludzi [4].
Wielkoœæ produkcji œlimaków l¹dowych na œwiecie szacowana jest
na ok. 300 tys. ton rocznie i przewiduje siê jej ci¹g³y wzrost w naj-
bli¿szych latach [7]. Zainteresowanie œlimakami wynika z du¿ej
wartoœci od¿ywczej ich miêsa [5], które stanowi potencjaln¹
konkurencjê dla wo³owiny, wieprzowiny oraz drobiu [8]. W osta-
tnich kilku latach pojawia siê coraz wiêcej informacji na temat
chowu œlimaków l¹dowych, które s¹ wynikiem wieloletnich
doœwiadczeñ krajowych hodowców. W Polsce najczêœciej hoduje
siê takie gatunki jak: [10]. Chów
prowadzi siê w par-kach z zastosowaniem specjalnych urz¹dzeñ
oraz w odpowie-dnio wyposa¿onych pomieszczeniach [9, 14].

Celem pracy jest omówienie metod chowu œlimaków
l¹dowych z uwzglêdnieniem stosowanych urz¹dzeñ.

W parkach œlimaki hoduje siê przez ca³y cykl ich rozwoju
(marzec-wrzesieñ). Po zakoñczeniu tuczu wybrane osobniki
przeznaczone do reprodukcji zbiera siê i przechowuje w ch³o-
dniach (hibernowanie) do czasu u¿ycia ich do rozp³odu. Reszta
œlimaków jest sprzedawana. Ten system najbardziej odzwier-
ciedla naturalne warunki chowu [3]. Wielkoœæ parków zale¿y od
przewidywanej wielkoœci produkcji. W chowie z roœlinnoœci¹
trwa³¹ (wieloletni¹) przyjmuje siê do 25 szt./m , natomiast w cho-
wie z porostem roœlin jednorocznych do 100 szt./m .

Przeznaczon¹ do hodowli powierzchniê grodzi siê wysokim
p³otem (ok. 2 m) najczêœciej blach¹ falist¹ lub p³ytami PCV i sia-
tk¹. W ten sposób powstaje obszar zabezpieczony przed silnym
wiatrem i drapie¿nikami [11]. Wewn¹trz parku stosuje siê
ogrodzenia (rys. 1), które dziel¹ go na prostok¹tne kwatery
oddzielone od siebie œcie¿k¹ u³atwiaj¹c¹ dogl¹danie i dokarmianie
œlimaków (rys. 2).

Wewn¹trz kwater porastaj¹ca bujna roœlinnoœæ i odpowiednia
wilgotnoœæ utrzymywana za pomoc¹ urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych
mg³awice stwarzaj¹ optymalne warunki dla rozwoju œlimaków
[12, 13].

Helix Aspera i Helix pomatia

Rys. 1. Schemat ogrodzenia wewnêtrznego [10]: 1 - daszek, 2 - ta-
œma z substancj¹ odstraszaj¹c¹, 3 - listwa uniemo¿liwiaj¹ca sp³yw
œrodka odstraszaj¹cego
Fig. 1. Scheme of internal enclosure [10]
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Wysokoœæ ogrodzenia wewnêtrznego kwater nie powinna
przekraczaæ 50 cm. Umo¿liwia to swobodny dostêp do œlimaków
i przeprowadzanie wszystkich codziennych czynnoœci zwi¹za-
nych z ich pielêgnacj¹ [3]. Do prowadzenia hodowli mo¿na rów-

nie¿ wykorzystaæ namioty, szklarnie lub tunele foliowe oraz
skrzynie (rys. 3). Wyposa¿a siê je w zraszacze wytwarzaj¹ce
mg³awice, korytka paszowe i schroniska.

Rys. 2. Kwatery z bujn¹ roœlinnoœci¹ [15]
Fig. 2. Lodgings with luxuriant vegetation [15]

Rys. 4. Schemat urz¹dzenia do chowu œlimaków typu „ul” [10]:
1 - Ziemia kompostowa z d¿d¿ownicami, 2 - siatka z tworzywa
sztucznego, 3 - warstwa ¿wiru, 4 - folia, 5 - deska do zadawania
karmy, 6 - ochrona przed ucieczk¹ œlimaków
Fig. 4. Scheme of device for snails breeding, type: the "hive [10]”

Jednym z najlepszych rozwi¹zañ do hodowli œlimaków w par-
kach jest stosowanie opracowanych we Francji urz¹dzeñ typu „ul”
(rys. 4). Dziêki zastosowaniu pionowych fartuchów foliowych
istnieje mo¿liwoœæ chowu du¿ej iloœci œlimaków na wzglêdnie
ma³ej powierzchni.

Rys. 3. Schemat namiotu i skrzyni do chowu œlimaków:
1 - schronisko, 2 - zraszacze, 3 - œcie¿ka ¿wirowa, 4 - korytko
paszowe [10]
Fig. 3. Scheme of tent and chest for snails breeding [10]
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Pokarm podaje siê na specjalnie do tego celu przygotowane
paœniki, a odchody spadaj¹ w dó³ i s¹ przetwarzane przez d¿d¿o-
wnice lub usuwane podczas codziennych zabiegów pielêgna-
cyjnych [10].

Ten typ hodowli odznacza siê ca³kowit¹ niezale¿noœci¹ od
warunków atmosferycznych panuj¹cych na zewn¹trz i umo¿liwia
prowadzenie chowu przez ca³y rok. Wymaga jednak
odpowiedniego wyposa¿enia pomieszczenia w instalacje bie¿¹cej
wody, elektrycznoœci, kanalizacji, wentylacji oraz mo¿liwoœci
utrzymania temperatury na poziomie 18-25°C [1, 11]. Wielkoœæ
adaptowanych pomieszczeñ zale¿y g³ównie od zak³adanej
produkcji i dla 100 szt. stada podstawowego potrzeba ok. 15 m .
Œciany powinny byæ wy³o¿one p³ytkami ceramicznymi po sam
sufit i zabezpieczone przed wilgoci¹.

W sk³ad pomieszczeñ powinny wejœæ: ch³odnia (temp. 5°C
i wilg. wzgl. 75%), która s³u¿y do hibernacji i przechowywania
œlimaków w specjalnych skrzyniach, pomieszczenie do repro-
dukcji wyposa¿one w pojemniki wype³nione ziemi¹ (rys. 5), do
której œlimaki znosz¹ jajeczka oraz w kuwety, do których
przenoszone s¹ jaja i delikatnie rozprowadzane gêsim piórem po
ca³ej powierzchni.

Po wylêgniêciu i wstêpnym odchowaniu m³odzie¿y,
trwaj¹cym oko³o 1-2 miesi¹ce, œlimaki przenosi siê do tuczarni,
gdzie nastêpuje ich intensywny przyrost. Do tego celu wyko-
rzystuje siê ró¿nego rodzaju wanny i pojemniki (rys. 6) [9, 10].

W przypadku produkcji na wielk¹ skalê urz¹dzenia te
przybieraj¹ pokaŸne rozmiary i zestawiane s¹ w linie do chowu
œlimaków.

Hodowla w pomieszczeniach
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Rys. 5. Pojemniki do znoszenia jaj [14]
Fig. 5. Containers to lay the eggs [14]

Rys. 6. Wanna do chowu w pomieszczeniu (z elektrycznym
systemem antyucieczkowym) [10]
Fig. 6. Bathtub for breeding in room (with electric system which
prevents snails from escaping) [10]

Metoda mieszana hodowli

Podsumowanie

Metoda mieszana ³¹czy w sobie zalety chowu w parkach
i w pomieszczeniach. Hodowla prowadzona jest przez ca³y rok
z tym, ¿e w okresie sprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych
œlimaki wypuszczane s¹ i tuczone w parkach. W tym przypadku
ulegaj¹ obni¿eniu koszty zwi¹zane z zapewnieniem odpowiedniej
temperatury, oœwietlenia i wentylacji, a zwierzêta przebywaj¹
w warunkach najbardziej zbli¿onych do naturalnych. W okresie od
paŸdziernika, gdy temperatura spada poni¿ej 10°C przenosi siê je
do pomieszczeñ. Dalsze prowadzenie tuczu nie jest uzale¿nione od
warunków panuj¹cych na zewn¹trz [1].

Przedstawione urz¹dzenia do chowu œlimaków odznaczaj¹ siê
prost¹ budow¹ i mo¿liwoœci¹ wykonania ich w ka¿dym gospo-
darstwie rolnym. Mo¿liwoœæ szybkiego zaadaptowania pomie-
szczeñ rolniczych, jak i ziemi na chów œlimaków, czyni tê dzia³al-
noœæ bardzo atrakcyjn¹. W przypadku chowu parkowego mo¿na
uzyskaæ od 2-3 kg z m zagrody, przy czym w skupach cena za kilo-
gram kszta³tuje siê na poziomie ok. 2-8 euro w zale¿noœci od
gatunku. Nie mniej jednak, ³atwoœæ zaadaptowania pomieszczeñ
i ziemi na chów nie zapewnia temu przedsiê-wziêciu samoistnego
sukcesu. Nale¿y mieæ na uwadze trudnoœci wynikaj¹ce z adaptacji
œlimaków do danych warun-ków oraz czêste choroby, którym
ulegaj¹.

W 2010 roku media donosi³y o uznaniu œlimaka l¹dowego
przez Uniê Europejsk¹ za zwierzê akwakultury. Mia³o to zaowo-
cowaæ mo¿liwoœci¹ korzystania z systemu dop³at unijnych.
Niestety, w zwi¹zku z coraz wiêksz¹ iloœci¹ zapytañ beneficjentów
PO Ryby 2007-2013 w kwestii mo¿liwoœci dofinansowania w za-
kresie chowu i hodowli œlimaków, Departament Rybo³ówstwa
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdementowa³ tê pog³oskê,
nie pozostawiaj¹c polskim rol-nikom ¿adnych z³udzeñ.
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METHODS OF THE LAND SNAILS BREEDING

Summary

The paper presents methods of the land snails breeding in parks with utilization of the specials devices and in rooms regarding
their equipment.
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