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Skórnik lubi słoninę
szone

mięso,

ptaków, uwię-

grzyby,

Czy wiesz, że…

a nawet

cze- skórniki potrafią
trawić chitynę i keratynę, zatem często
pożerają okazy entomologiczne
- w kryminalistyce
istnieją specjalne
metody badawcze,
pozwalające na właściwą diagnozę czasu
śmierci danego przypadku na podstawie
żerowania skórników

Z racji, iż zazwyczaj prze-

Skórnik

słoniniec

bywają

one

(z łac. Dermestes larda-

w środowisku

rius) to niewielki robak

suchym, uzy-

z rodziny skórnikowatych

skały zdolność

bytujący w naszym oto-

pozyskiwania

czeniu. Jego ciało ma

koniecznej do

rozmiar zazwyczaj ok. 8

przeżycia wo-

mm i jest barwy czarnej,

dy

bądź brązowej.

czów

Są one obecne wszędzie tam, gdzie teren jest

z

na

strychach.

koladę.
źródło: www.docplayer.pl

zionych

tłuszzawar-

Po ich pobycie na strychach pozostają tylko ptasie
szkielety.
Gdy

braknie pożywienia na strychu,

wtedy

osobniki

te

schodzą

na

niższe

tych

za-

pozio-

my, do miesz-

w pożywieniu.

kań.

bardzo suchy. Skórniki

Dlatego tez bardzo lu-

żywią się resztkami zwie-

bią nasiona oleiste, nie

rząt, ptaków, ale nie gar-

gardzą również padliną

spotykane

dzą także pyłkiem kwia-

drobnych

w pomieszczeniach, gdzie

towym.

ssaków.

Skórniki często spotykane

są

w

z produktami
czymi

albo

ptaków,

czy

przebywają

To właśnie te owady

szafkach

przyczyniają

się

spożyw-

oczyszczania

poddaszy,

szafach

z futrami, czy skórzanymi
kurtkami. Lubią one su-

Skórniki mogą być też

do

nietoperze,

a także np. na balkonach,
gdzie chowają się pod
wysuszonymi

szmatami,

bądź przestrzeni między

czy też zalegającymi kar-

stropowych

tonami.

z martwych
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Skórnik lubi słoninę
Skórnik słoniniec może

nież larwy. Te małe, ok. 8

wadzić zabieg dezynsek-

także bytować w źle wy-

mm owłosione stworzenia

cji odpowiednimi prepara-

prawionych skórach gar-

żerują na wysokoenerge-

tami

barskich, w wypchanych

tycznych pokarmach, jak

- sypkie produkty spo-

ptakach, czy trofeach my-

np. słonina.

żywcze należy przecho-

śliwskich.

Ochrona przed skórni-

Myśliwi nieraz celowo

wywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach

kami

pozostawiają pokarm dla

W celu zabezpieczenia się

- przegląd i czyszczenie

skórników, by te

sku-

przed skórnikami, należy:

przewodów

tecznie oczyściły szkielet

- systematycznie przeglą-

nych,

kostny

dać

utknięcia

upolowanego

zwierzęcia.

Zagrożenie
Szkodliwość skórnika

szafy,

zawierające

wentylacyj-

w

przypadku

w nim

ptaka,

konieczne,

gdyż

futra, kożuchy, skóry

jest

- zaopatrzyć się w dobry

w przeciągu kilku tygodni

wodny odkurzacz i często

mogą na nim żerować

go

skórniki.

używać

podczas

to przede wszystkim:

dziennych porządków

- straty w produktach spo-

-

domowe

straszyć za pomocą zapa-

żywczych,

doskonale wiedzą, by po

chu mięty, wanilii, czy też

- przenoszenie zarazków

umyciu podłogi nie zo-

liści laurowych.

bytujących na padlinie,

stawiać na podłodze mo-

- przenoszenie alergenów

krej szmaty, tylko wysu-

np. powodujących aler-

szyć

giczne zapalenie spojó-

wierzchni

wek i skóry,

- gdy populacja skórni-

- zanieczyszczenie pro-

ków nie zmniejsza się

duktów odchodami.

i w dalszym

ciągu

Jak u większości owadów,

doczne

pojedyncze

sporo szkód czynią rów-

osobniki, należy przepro-

gospodynie

ją

Owady te można od-

na całej po-

źródło: www.forum.biolog.pl

są

wi-

NA WESOŁO:

Mówi jeden skórnik do drugiego:
- Stary, jestem tak głodny, że
zjadłbym konia z kopytami.
- E, ja to bym kopyta zostawił.

