
Szkodniki magazynów zbożowych 

 

Rozkruszek mączny 

Rozkruszek mączny (Acarus siro) – gatunek roztocza z rodziny rozkruszków (Acaridae). 

Kosmopolityczny, występuje w magazynach. Roztocz ma długość 0,5 mm. Posiada ruchomy 

hypopus. Pozwala on na przyczepianie się do różnych owadów i przemieszczanie na duże 

odległości. Rozwój ciągły. Kilkanaście pokoleń w ciągu roku. Płodność około 250 jaj. Jaja 

składane na produkty i opakowania. Przy temperaturze 18–20ºC i wilgotności 80%, żyją 
około 2 miesiące. Produkty uszkadza larwa, nimfa oraz osobnik dorosły. Żeruje na nasionach, 

suszach, mąkach – nagryza je, zjada, zawilgaca oraz zanieczyszcza odchodami i wylinkami, 

co prowadzi do pleśnienia. Mąka zaatakowana przez tego rozkruszka pachnie stęchlizną i nie 

nadaje się do spożycia. Z nasion wygryza bielmo. Nie żeruje na pokarmach, które mają 
poniżej 12% wilgotności. Optymalna temperatura to 25–28ºC. Wywołuje świąd i 

podrażnienie skóry zwane "świądem magazynierów". Włoski pokrywające jego ciało działają 
drażniąco na drogi oddechowe. Mogą również powodować alergiczne zapalenie spojówek. 

Spożyty z produktami spożywczymi powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Nie 

odpowiada za przenoszenie innych chorób. 

 

Rys. 1.  Rozkruszek mączny 

 

 

 

 

 

 



Wołek zbożowy 

Wołek zbożowy (Sitophilus granarius, Sitophila granaria, Calandra granaria) – owad z 

rzędu chrząszczy. Długość do 5 mm. Barwa czarna, przedplecze i pokrywy skrzydłowe 

punktowane. Wołek zbożowy jest pozbawiony skrzydeł błoniastych. Jest to gatunek 

synantropijny, żerujący na ziarnie zmagazynowanego zboża. Larwy rozwijają się w ziarnie 

żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia, ryżu, kukurydzy. W przypadku braku ziarna larwy mogą się 
rozwijać w produktach mącznych takich jak makaron czy suszony chleb. Samica rozpoczyna 

składanie jaja w ziarnie od wygryzienia w nim kanalika. Następnie umieszcza w nim jajo i 

zasklepia kanalik specjalną wydzieliną. Do jednego ziarna zboża składane jest jedno jajo, 

wyjątkowo - w ziarnach kukurydzy - kilka. W ciągu życia samica wołka składa średnio do 

150 jaj (maksymalnie 700). Po 8-10 dniach z jaja wykluwa się larwa, która żeruje około 40 

dni, a następnie przepoczwarza się. Postać dorosła żeruje w ziarnie kilka dni po czym 

opuszcza je przez wygryziony otwór. Uszkodzone przez wołka ziarno traci około 15% masy i 

nie nadaje się do celów spożywczych. W ziarnach zboża uszkodzonych przez wołka składają 
swoje jaja inne szkodniki magazynowe.  

 

Rys. 2. Wołek zbożowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapturnik zbożowiec 



Kapturnik zbożowiec (Rhizopertha dominica F.) chrząszcz długości 2,5-3,0mm barwy 

brunatnoczerwonej. Głowa okrągła schowana pod przedplecze, czułki 10-członowe, z których 

trzy ostatnie są trójkątne i tworzą wyraźną buławkę.  
Jaja białe, matowe, kształtu gruszkowatego do 0,6 mm długości. Larwa zaraz po wyjściu z 

jaja jest biała, owłosiona, z brązową głową i mocnym hakiem na końcu odwłoka. Poczwarka 

typu wolnego przypomina owada dorosłego. Chrząszcze żyją ponad 100 dni, borując ziarno i 

wytwarzając bardzo duże ilości pyłu, który zamyka przestrzenie międzyziarnowe. Ziarno 

porażone nabiera charakterystycznego miodowego zapachu, pochodzącego od wydzielanych 

feromonów. Samice składają jaja (po 2-5 sztuk w złożu) bezpośrednio na ziarno lub w pył, 

łącznie około 400 sztuk.  

Czas rozwoju jednego pokolenia może trwać najkrócej 30 dni, a w warunkach niekorzystnych 

nawet 250 dni. Minimum cieplne potrzebne do rozwoju wynosi 17ºC. 

Produkty pokarmowe: ziarno wszystkich gatunków zbóż, produkty zbożowe, makaron, fasola, 

nasiona dyni, suszone warzywa i owoce, drewno.  

W naszych warunkach może rozwijać się w okresie lata lub w ogrzewanych magazynach. Do 

Polski bywa przywożony z transportami zboża i umieszczony jest na liście kwarantannowej. 

 

 

Rys. 3. Kapturnik zbożowiec 

 

 

 

 

 

Spichrzel surynamski 



Spichrzel surynamski (Oryzaephilus surinamensis L.) Chrząszcz o długości ciała 2,5-3,5 

mm, barwy brązowej, o spłaszczonym ciele pokrytym drobnymi włoskami. Na przedpleczu 

dwa podłużne wgłębienia i 6 wyraźnych ząbków po każdej stronie. Pokrywy drobno 

punktowane, z 9 rzędami punktów, skrzydła drugiej pary dobrze rozwinięte ale chrząszcze nie 

latają. Czułki krótkie, 11-członowe z wyraźną buławką, drobno owłosione. Na głowie za 

oczami występują dwa wyraźne ząbki wielkości średnicy oka. Chrząszcz przewrócony na 

grzbiet wstaje za pomocą czułków. 

Jajo jest wydłużone, o wymiarach 0,8x 0,2 mm, zaraz po złożeniu barwy białej, błyszczące. 

Larwa po wyjściu z jaja jest długości 1 mm, ubarwienie białe i posiada 3 pary odnóży. Po 

pierwszym linieniu ma kolor żółtobiały, a na grzbiecie widoczny jest ciemniejszy pasek, który 

na segmentach tułowiowych w części środkowej jest przerywany . Poczwarka spoczywa w 

kokonie zbudowanym przez larwę z resztek pożywienia i kału. Na brzegach przedplecza i 

odwłoka poczwarki widoczne są ząbki . 

Chrząszcze przystępują do kopulacji po upływie 2-3 dni od wyjścia z poczwarki. W 

temperaturze pokojowej chrząszcze mogą żyć 2 lata, pozbawione pokarmu mogą przeżyć 30 

dni. Samice składają jaja na produkty w złożach po 3-7 sztuk. Chrząszcze rzadko spotyka się 
na powierzchni produktu, a wyrzucone z pokarmu kurczą odnóża, leżą nieruchomo i po 

pewnym czasie zaczynają się poruszać. W pryzmie ziarna można go spotkać w warstwach do 

5 m głębokości. 

Spichrzel należy do gatunków o bardzo krótkim czasie rozwoju i w warunkach optymalnych 

(30-32ºC i 70-80% wilgotności) czas rozwoju jednego pokolenia wynosi 22-24 dni. W 

temperaturze powyżej 25ºC w ciągu 4 miesięcy potomstwo jednej samicy może osiągnąć 
liczebność 12 mln sztuk. W temperaturze od 0 do 10ºC przeżywa bardzo duża część 
populacji. Temperaturę -50ºC chrząszcze wytrzymują przez kilka dni. W naszych warunkach 

mogą przeżywać zimę w pomieszczeniach nie ogrzewanych. 

Szkodnik przystosowany do życia w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie rozwija się na 

rozdrobnionych produktach zbożowych, a od kilku lat notowany jest na całym ziarnie, 

nasionach, rzadziej na przetworach takich jak chleb, wyroby cukiernicze.  

 

 

 

 

 

Rys. 4. Spichrzel surynamski 

Skórek zbożowy 



Skórek zbożowy (Trogoderma granarium Ev.) posiada ciało owalne, wypukłe, 

rdzawobrunate z żółtymi plamkami, na które składają się kępki lekko odstających, 

stosunkowo długich szczecin. Długość 1,5-3,0 mm. Głowa i przedplecze ciemniejsze, czasem 

prawie czarne. Czułki 11-członowe, buławka samców 5-członowa, samic 4-członowa. U 

niektórych okazów stwierdzono czułki 9 lub 10-członowe. 

Jest to gatunek kosmopolityczny, pochodzi z Indii, skąd rozprzestrzenił się prawie na 

wszystkie kontynenty. 

W pomieszczeniach nieogrzewanych występuje w większości krajów afrykańskich, na 

Bliskim Wschodzi i w południowej Azji. Na pozostałych obszarach w strefie klimatu 

umiarkowanego mogą rozwijać się populacje przywiezione z porażonymi produktami i 

umieszczone w pomieszczeniach zamkniętych. 

Zasiedlane materiały to ziarno pszenicy, jęczmienia, owsa, żyta, ryżu i sorgo, produkty 

przemiału ziarna, nasiona roślin strączkowych, lnu i pomidorów, makuchy, pasze, orzechu 

arkaidowe, słoma i siano, kopra, makaron, suszone owoce, mączka rybna, ser, kazeina. 

Samice w sprzyjających warunkach mogą złożyć do 125 jaj, zwykle pojedynczo na produkty 

spożywcze. Optymalna temperatura rozwoju to 32-36ºC. Wilgotność powietrza nie ma 

większego wpływu na rozwój owada. W tych warunkach cykl rozwojowy może zamknąć się 
w 40 dniach jednak w niższych temperaturach może wydłużyć się nawet dwukrotnie. Liczba 

stadiów larwalnych w dużej mierze zależna jest od temperatury, w jakiej odbywa się rozwój i 

w optymalnych wynosi 4-5, lecz w warunkach niekorzystnych larwy mogą linieć aż 15 razy. 

Ciekawą zdolnością larw tego gatunku jest tendencja do zapadania w diapauzę, nawet w 

sprzyjających warunkach do dalszego rozwoju. Larwy linieją wtedy i pomniejszają swoje 

rozmiary, aby po pewnym czasie powrócić do normalnego żerowania. Larwy zapadające w 

diapauzę, mimo iż są mniejsze od normalnie żerujących, mogą być od nich nawet dwa razy 

cięższe (większe zapasy tłuszczu, białek i glikogenu) a samice pochodzące od larw, które 

przeszły diapauzę mogą złożyć znacznie więcej jaj od tych, które przechodziły rozwój bez 

diapauzy. 

Jest to groźny szkodnik magazynowwnego ziarna, z uwagi na możliwość ekspansji, 

wytrzymałość na niskie temperatury i brak pokarmu, umieszczony został na liście 

kwarantannowej. 

 

 

Rys. 5. Skórek zbożowy 

Trojszyk ulec 



Trojszyk ulec (Tribolium confusum Duv.) Chrząszcz długości 2,6-5,0mm długości i 1,2-

1,3mm szerokości, połyskujący. Ubarwienie czerwonawo brązowe. Przedplecze szersze od 

długości, brzegi pokryw równoległe. Górna powierzchnia głowy i przedplecza pokryte 

drobnymi punktami. Czułki złożone z 11 segmentów, od 5 do 11 równomiernie 

rozszerzających się ku końcowi. Samice są nieco większe od samców. Jajo długości 0,58-0,74 

mm i 0,30-0,41 mm szerokości, barwy białej pokryte resztkami pokarmu. Larwa do 7 mm 

długości, wydłużona, początkowo biała potem żółto biała. Na końcu odwłoka dwa mocne 

haki skierowane ku górze. Poczwarka długości 3,4-3,7mm, typu wolnego, biała, spoczywa 

zazwyczaj na powierzchni porażonego produktu.  

Chrząszcze mogą żyć 730 do 1080 dni. Pomimo dobrze rozwiniętych skrzydeł lotnych 

chrząszcze nie latają. Samice składają jaja przez całe życie w tempie 15 sztuk na dzień, w 

sumie około 1200 sztuk.  

Chrząszcze mogą żyć bez pokarmu przez 14-18 dni (wyjątkowo 54 dni). Po 150 dniach 

potomstwo od jednej samicy może osiągnąć liczebność 1 miliona osobników.  

Rzadko przeżywa zimę w magazynach nieogrzewanych. Uszkodzenia ziarna i produktów 

powodują chrząszcze i larwy. Zasiedlenie ziarna następuje szybciej, jeśli część ziaren jest 

połamana lub zmiażdżona. Na powierzchni produktu znajdują się wylinki larwalne i trupy 

szkodników. Oprócz szkód bezpośrednich, szkodnik produkuje duże ilości pyłu, który 

uniemożliwia oddychanie ziarna, powoduje jego zagrzewanie i zawilgocenie. Ziarno 

przeznaczone do siewu może tracić zdolność kiełkowania, gdyż larwy i chrząszcze zaczynają 
żerowanie od strefy zarodka. Produkty porażone nabierają trwałego, nieprzyjemnego zapachu, 

co je dyskwalifikuje.  

W naszych warunkach klimatycznych szkodnik może się rozwijać tylko w pomieszczeniach 

zamkniętych. Ponieważ trojszyk ulec jest gatunkiem ciepłolubnym, rozwój jego populacji 

powodujący straty ekonomiczne może odbywać się w zakresie temperatury 28-32ºC. W 

temperaturze 20-22ºC rozwój jednego pokolenia trwa około pół roku i przyrost liczebności 

szkodnika nie stwarza zagrożenia. 

 

Rys. 6. Trojszyk ulec 

Mklik mączny 



Mklik mączny (Ephestia kuehniella) to nocny motyl z rodziny omacnicowatych. Długość 
jego ciała wynosi ok. 15 mm, a rozpiętość skrzydeł – 20-25 mm. Przednia para ma jasnoszarą 
barwę i widać na niej cienkie, zygzakowate paski. Dolne skrzydła o charakterystycznie 

postrzępionych krawędziach są natomiast białożółte. 

Gąsienica mklika mącznego dorasta do 20 mm. Jej ciało przybiera zazwyczaj brudnobiały lub 

różowawy kolor, jedynie głowa jest brązowa. Jasnobrunatne poczwarki motyli są ukryte w 

kokonach. 

Owady doskonałe prowadzą nocny tryb życia. Za dnia chowają się w ciemnych miejscach – 

często natykamy się na nie w szafkach, na opakowaniach produktów spożywczych. Niekiedy 

jednak pierwszą oznaką obecności szkodników, jaką zauważamy, jest występowanie lepkich 

oprzędów na żywności – nawet jeśli była szczelnie zamknięta i zabezpieczona. W domach 

larwy mklików znajdujemy najczęściej w pojemnikach zawierających mąkę oraz inne 

produkty zbożowe, np. płatki i otręby, a także w kaszach, nasionach roślin strączkowych, 

orzechach, suszonych owocach i warzywach, a nawet w słodyczach. W magazynach 

szkodniki żerują również na ziarnach zbóż. Larwy rozdrabniają pokarm, dlatego w skażonej 

żywności znajduje się proszek zmieszany z odchodami, zbity w grudki. Porażeniu ulega 

zazwyczaj tylko wierzchnia warstwa produktu. 

Największe straty mklik mączny powoduje w młynach, ponieważ mąka pozlepiana w grudki 

zatyka sita i przewody maszyn. 

 

Rys. 7. Mklik mączny 

Mól ziarniak  



Mól ziarniak (Nemapogon granellus L.) jest to mały motyl około o długości 3-8 mm. Lata w 

nocy, a w dzień kryje się w zaciemnionych miejscach. Skrzydła przednie są szarawe lub 

żółtawe z ciemniejszymi plamkami i cętkami, obrzeżone nieco jaśniejszą frędzlą. Skrzydła 

drugiej pary są jednostajnie szare, węższe, na końcach zaostrzone. Rozpiętość skrzydeł 

wynosi 10—14 mm. Złożone skrzydła owijają cały odwłok, którego część tylna wystaje do 

góry. Głowa, odnóża i tułów są żółtawo-białe, silnie owłosione. 

Samice latają nocami, składają ogółem do 100 jajeczek kupkami na-mąkę lub między ziarno. 

Okres składania jaj przypada na maj-czerwiec. Po kilkunastu dniach lęgną się gąsieniczki, 

które nadgryzają ziarno, lub wgryzają się do wnętrza, sprzędzając je w duże grudy po 30 i 

więcej ziarn. Gąsienice żerują zazwyczaj w zewnętrznej warstwie pryzmy zboża, pokrywając 

ją oprzędem jak kożuchem. 

Dorosła gąsienica ma 10 mm. długości, jest żółtawo-biała, o ciemniejszej głowie i nieco 

jaśniejszych tarczkach na przednim i ostatnim segmencie ciała. Całe ciało pokryte jest 

krótkimi i rzadkimi włoskami. Gąsienica ma osiem nóg i jest bardzo ruchliwa. Stadium 

gąsienicy trwa około ośmiu miesięcy, pod koniec tego okresu wędruje ona na ścianę, gdzie w 

szczelinie lub w wygryzionym przez siebie zagłębieniu tworzy kokon, a w nim 

przepoczwarcza się. W krajach cieplejszych mol ziarnik daje w ciągu roku dwa pokolenia, u 

nas jednak tylko jedno, przy czym larwy zimują w kokonach, a na wiosnę, roku następnego 

przepoczwarczają się. 
Szkodliwość mola ziarnika polega nie tylko na mechanicznym niszczeniu ziarna, lecz i na 

zespalaniu w bryły, przy pomocy przędzy, niekiedy nawet nieuszkodzonych ziaren. 

 

Rys. 8. Mól ziarniak 

 

 

 

 

 

 

Omacnica spichrzanka 



Omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella Hübner), potocznie zwana molem 

spożywczym – motyl nocny  z rodziny omacnicowatych, szkodnik domowy. Żeruje zwłaszcza 

na suchych pokarmach takich, jak: cukier, kasze, mąka i otręby. 

Skrzydła o rozpiętości 14-18 mm, przednie w nasadowej części żółtawe, pozostała część jest 

brunatnoczerwona z szaroniebieskimi, poprzecznymi paskami lub ciemnoczerwona, tylne 

szaroniebieskie, przeświecające. Jaja białe, okrągłe, o wymiarach 0,6x0,4 mm. Głowa 

gąsienic brązowa, ciało białe, w miarę rozwoju nabiera barwy czerwonej, zielonej, 

pomarańczowej, w zależności od spożywanego pokarmu. Poczwarka brązowa o długości 7 

mm, w mocnym oprzędzie. 

Dorosła forma aktywna nocą, żyje w temperaturze pokojowej około 14 dni, nie pobiera 

pokarmu. Jaja (od 40 do 400, średnio 170) składane są na pokarm pojedynczo, w łańcuchach 

lub w grupkach. Gąsienice wykluwają się w temperaturze pokojowej po około 8-10 dniach, 

żerują w produktach spożywczych w oprzędach z lepkiej nici, która zbiera produkty sypkie w 

bryły. Okres larwalny obejmujący 5 stadiów i w zależności od warunków trwa od 13 do 288 

dni. Gąsienice potrafią przegryźć opakowanie z folii polietylenowej o grubości 0,7 mm. 

W optymalnych warunkach okres żerowania gąsienic trwa 3 tygodnie, w niesprzyjających 

warunkach mogą zapaść w diapauzę. Przepoczwarczenie następuje w trudno dostępnych 

miejscach (szpary, zgięcia opakowań). Poczwarki trwają 11-13 dni. 

Gatunek stosunkowo wytrzymały na niskie temperatury, umie przetrwać w nieogrzewanych 

pomieszczeniach. Spotykana w zakładach produkujących artykuły spożywcze (młyny, 

piekarnie, magazyny, sklepy) oraz w mieszkaniach. Żeruje na ziarnach zbóż i jego 

przetworach, wyrobach cukierniczych, nasionach roślin, ziołach, czekoladzie, paszach, 

orzechach, suszonych warzywach i owocach. Produkty, na których żeruje, zanieczyszcza 

odchodami, przędzą i martwymi owadami. 

 

Rys. 9. Omacnica spichrzanka 

Mysz domowa 



Mysz domowa (Mus musculus) – gatunek gryzonia z rodziny myszowatych. Jest gatunkiem 

synantropijnym, który pochodzi od myszy zamieszkującej stepy i tereny półpustynne od 

północnej Afryki, poprzez południowo-wschodnią część Europy aż po Wyspy Japońskie. 

Obecnie znajduje się ją wszędzie tam, gdzie żyje człowiek. Mysz domowa, odznaczając się 
doskonałymi zdolnościami adaptacyjnymi, pojawiła się w domostwach ludzkich 

prawdopodobnie od początków ludzkiej gospodarki rolniczej. Jest wszystkożerna i łatwo 

może się przystosować do różnego rodzaju pokarmu. Nie gromadzi zapasów. Jest odporna na 

trudne warunki środowiska.  

Długość tułowia i głowy do 11 cm. Długość ogona do 10 cm. Masa zazwyczaj nie przekracza 

40g. Budowa smukła, pysk zaostrzony z włosami zatokowymi, uszy dość długie, cienkie, 

ogon słabo owłosiony, pokryty pierścieniowatymi łuskami. Wierzch ciała barwy szaro-

żółtawej, spód białawej. Samica ma pięć par sutków. Osobniki tego gatunku wydzielają 
charakterystyczny mysi zapach. Tryb życia głównie nocny. 

Dojrzałość płciową osiąga w wieku 2-3 miesięcy. Ciąża trwa 19-21 dni, w miocie jest 4-9 

młodych. W sprzyjających warunkach rozmnażanie trwa cały rok, średnio 5-8 miotów/rok. 

Noworodki rodzą się ślepe i nagie. Zaczynają widzieć w 12-14 dniu życia, po 25 dniach życia 

przestają się odżywiać mlekiem matki. 

W warunkach hodowlanych żyją około 1,5 roku. Najstarsze osobniki na wolności dożywają 4 

lat, ale przeciętnie tylko 1-1,5 roku. 

Może być nosicielem chorób, a także powodować straty w miejscach składowania żywności i 

zbóż.  

 

Rys. 10. Mysz domowa 

 

 

 

 

Szczur wędrowny 



Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) to gatunek gryzonia z rodziny myszowatych 

(Muridae). Wywodzi się z południowo-wschodniej Azji. Jako gatunek synantropijny 

rozprzestrzenił się na całym świecie. Najchętniej zamieszkuje piwnice, kanalizacje, 

wysypiska śmieci, magazyny i składy. Jest wszystkożerny, z dużym udziałem pokarmu 

zwierzęcego. Aktywny całą dobę, najbardziej w nocy. 

Długość ciała nie licząc ogona: 19–28 cm. Długość ogona: 13–23 cm. Ciężar: 250–350 

gramów. Grzbiet brunatnoszary, z żółtawym odcieniem, spód białawy, żółtawy lub szary. 

Czasem spotykane są również osobniki z całym czarnym grzbietem. Ciało krępe, pysk tępo 

zakończony, uszy małe, gruboskórne, wyraźnie owłosione. 

Samica ma 5–6 par sutków. Dojrzałość płciową szczur osiąga w wieku 5 tygodni, a co za tym 

idzie zdolność do rozrodu osiąga w tym samym czasie. Samica szczura jest w stanie rodzić 
jeden miot za drugim ponieważ tuż po urodzeniu młodych znowu jest gotowa do 

zapłodnienia. Każdy miot może liczyć od 7 do nawet 17 młodych, które otwierają oczy w 13–

17 dniu. Ciąża samicy trwa 21–23 dni. 

Bywa roznosicielem wielu chorób, z których największy problem stanowi wścieklizna. 

 

 

Rys. 11. Szczur wędrowny 

 

 

 

Szczur śniady 



Szczur śniady (Rattus rattus) – gatunek gryzonia z rodziny myszowatych (Muridae). 

Jest nieco mniejszy od szczura wędrownego. Długość ciała 16-23 cm, długość ogona 18-25 

cm, masa ciała 175-300 g. Pysk ostro zakończony, duże uszy, cienkie i prawie nagie. Grzbiet 

ciała ubarwiony najczęściej na kolor szaro-brązowy, ale u różnych osobników występuje duża 

zmienność ubarwienia - od szarego poprzez różne barwy pośrednie aż do czarnego. Spodnia 

część ciała jaśniejsza. Ogon pokryty łuskami i rzadkim owłosieniem. Od szczura wędrownego 

różni się większymi uszami i dłuższym ogonem. Bardzo dobrze wspina się używając do tego 

swego ogona. 

Prawdopodobnie pochodzi z południowo-wschodniej Azji. Typowy gatunek synantropijny. 

Przebywa wyłącznie w pobliżu siedzib ludzkich, gdzie zasiedla strychy, magazyny zbożowe, 

poddasza, hale targowe i różnego rodzaju zabudowania gospodarcze. Potrafi wspinać się po 

murach. Często występuje w magazynach portowych. Jest szczególnie aktywny nocą. W 

miejscach, gdzie nie jest płoszony, wykazuje aktywność całodobową. Jest wszystkożerny i 

mało wybredny pod względem odżywiania. Rozmnaża się bardzo szybko. Okres rozrodczy 

trwa cały rok. Ciąża trwa od 20 do 24 dni, w jednym miocie samica rodzi od 3 do 15 

młodych. W ciągu roku daje od 2 do 6 miotów. Młode rodzą się ślepe, oczy otwierają po 

kilkunastu dniach, a dojrzałość płciową osiągają po 3 – 6 miesiącach. Szczur śniady dożywa 

do 4 lat. 

Jest gatunkiem bardzo szkodliwym z punktu widzenia człowieka. Podobnie, jak szczur 

wędrowny wyrządza duże szkody gospodarcze (niszczy żywność, przegryza instalacje 

elektryczne i inne, niszczy meble itd.). Ponadto pośredniczy w przenoszeniu wielu chorób, w 

tym wścieklizny i dżumy.  

 

Rys. 12. Szczur śniady 
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