
 

 

 

 

 

Zwyczaje skorków – czyli fakty o ich życiu 

Skorek pospolity występuje u nas od nizin po rejony górskie. 

Aktywny jest nocą. W ciągu dnia przebywa pod kamieniami, 

pod stosami drewna, pod odstającą korą na pniach drzew, w 

zwiniętych i zniekształconych przez mszyce liściach, w starych 

porzuconych szmatach, pośród opadłych jesienią owoców i liści. 

Skorki żyją około jednego roku. Ich larwy są podobne do 

dorosłych, ale jaśniejsze. Jaja składane są wiosną i jesienią 

grupami w otwory wydrążone w ziemi na głębokości ok. 5 cm. 

Samica bardzo dba o swoje potomstwo. Najpierw opiekuje się 

jajami - zapobiega ich wyschnięciu, chroni je przed intruzami 

(nawet jeśli to będzie samiec skorka), reguluje temperaturę 

komory. Potem opiekuje się larwami i nimfami. Nawet młode, 

które opuszczą gniazdo, są chronione przez matkę. Jest to wyjątkowe zachowanie się wśród owadów  

i przykład daleko posuniętej troski o potomstwo.  

 

 

Pożyteczne czy szkodliwe ? 
Jadłospis skorek jest mieszany. Są owadami odżywiającymi 

się zarówno pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym.  

 Jako nocne drapieżniki odgrywają ważną rolę  

w ograniczaniu liczebności szkodników. Do ich 

ulubionych zdobyczy należą: mszyce, małe gąsienice, 

roztocze, czerwce, bawełnica korówka, miodówka gruszowa. 

Prócz nich zjadają także owadzie jajeczka oraz padlinę.  

 Jako owady roślinożerne Skorki uszkadzają wiele 

roślin, m. in. fasolę, buraki, rośliny ozdobne (cynie, dalie, 

aksamitki). Zjadają obumierające fragmenty roślin, 

podgryzają młode listki oraz płatki kwiatów. Żywią się 

również pyłkiem kwiatowym, piją nektar, a także spadź. 

Powodują też poważne uszkodzenia owoców, gdy wyjadają 

miąższ jabłek i grusz. 
 

         Można więc powiedzieć, ze skorki są zarówno szkodliwe 

jak i pożyteczne. Owszem podgryzają rośliny, zwłaszcza kwiatowe płatki, ale w pewnym stopniu 

rekompensują to pożeraniem szkodników.  
 

         Zaprośmy je do ogrodu ! 
W ogrodach ekologicznych traktuje się skorki jako sprzymierzeńców  

i dąży do zwiększenia ich liczebności. W tym celu zawiesza się na 

drzewach doniczki , wypchane wełną drzewną lub sianem, dnem do 

góry. Skorki chętnie chronią się w takich kryjówkach w ciągu dnia, 

zaś nocą wyruszają na łowy.  

       UWAGA! doniczki muszą  

       dotykać gałęzi, aby skorki 

       mogły swobodnie wędrować.  
Ewa Majewska 

Instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Opolu 
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 Nie ma co tu kryd, skorki są – delikatnie mówiąc 
– dośd nielubiane przez ludzi,  już samym wyglądem 
zamiast budzid sympatię, powodują w człowieku lęk.  
To właśnie one są głównymi bohaterami ludowych 
przesądów.  Niesłusznie zarzuca się im, że wchodzą do 
uszu człowieka i swoimi „cążkami” kaleczą bębenek  
i uszkadzają słuch.  
W rzeczywistości skorki nie są w stanie wyrządzid 
jakiejkolwiek krzywdy człowiekowi.  

Skorki 
(potocznie: zauszniki, szczypawki lub szczypawice)  

Czy jednak aby na pewno jest powód  
do tego, by się ich bad? 

 

Szkodliwośd skorków wzrasta znacznie w okresie 

wilgotnego i pochmurnego lata. 


