
„It is a very small , silvery, shining worm or moth which I found much conversant among books and papers, and it is 
supposed to be that which corrodes and eats holes through the leaves and covers”.  
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Introduction 
 
Budynki Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego znajdują się w bezpośredniej bliskości rzeki Odry. W większości są to 
bardzo stare obiekty. W obrębie podpiwniczeń i ścian zaobserwowano w przeszłości intensywne podmakanie. Dużemu 
zawilgoceniu towarzyszyła bardzo liczna populacja rybika cukrowego. Populacja obserwowana była w pomieszczeniach 
piwnicznych nie służących do magazynowania książek jak również w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych. Po 
roku 2000 przeprowadzono intensywną renowację obiektu ze szczególnym nastawieniem na osuszenie murów i 
zabezpieczenie ich na przyszłość przed wilgocią. Następnie przeprowadzano wielokrotnie dezynsekcję, lokalnie w 
pomieszczeniach bibliotecznych stosowano różne preparaty owadobójcze. Od dłuższego czasu nie obserwowano na terenie 
obiektu obecności rybików cukrowych jednak w wolumenach docierających do działu renowacji dzieł Biblioteki nadal 
stwierdzano uszkodzenia o których spowodowanie podejrzewano rybika cukrowego. Nie było możliwe zweryfikowanie 
czasu powstania części uszkodzeń i wciąż istniało podejrzenie, że w obrębie obiektu istnieje zagrożenie stałej obecności 
szkodników. Uszkodzone inkunabuły docierały głównie z działu ( biblioteka muzyczna ) oraz pochodziły ze zbiorów 
szczególnie cennych starodruków. Zmiany obejmowały powierzchnię dzieł, zwłaszcza okładki – ich narożniki, niekiedy 
miały charakter ognisk porozrzucanych na obszarze całych okładek. W niektórych przypadkach uszkodzenia zlokalizowane 
były w obszarze asygnat naklejonych na okładki. Zmiany miały charakter zadrapań o bruzdowatej strukturze tworzące 
system nierównych plam obrzeżonych klifowato zagłębionymi brzegami. Zmianom kwalifikowanym jako niedane 
towarzyszyły też zmiany powstałe w odległej przeszłości mające charakter pożółkłych plam.       
 
Materials and methods 
 
Przyjęto założenie, że do potwierdzenia stopnia zagrożenia obecnością lub jej brakiem rybika cukrowego Lepisma 
saccharina  użyjemy pułapek monitorujących działających selektywnie, zaopatrzonych w atraktant pokarmowy, całkowicie 
bezpiecznych dla zgromadzonych w bibliotece zbiorów. Pułapki są niezwykle czułymi narzędziami skonstruowanymi w 
oparciu o długofalową obserwację zachowania rybików cukrowych Lepisma saccharina. Aby móc przeprowadzić monitoring 
w sposób właściwy dokonano całościowej analizy możliwych do zebrania danych dotyczących powodowanych przez owady 
uszkodzeń, rodzaju i miejsc występowania.  
 
Results 
 
Przeprowadzono wywiad z pracownikami biblioteki. W oparciu o niego ustalono, że stwierdzanym uszkodzeniom nie 
towarzyszyła zauważalna dla pracowników obecność rybików cukrowych Lepisma saccharina. W związku z powyższym w 
pierwszej kolejności należało potwierdzić pochodzenie zmian i zweryfikować, czy podejrzenia kierowane w stronę rybika są 
uzasadnione. Poddano oględzinom i weryfikacji egzemplarze dział trafiających do pracowni renowacji i oceniono 
odnajdowane w nich ubytki i uszkodzenia. Uszkodzenia wywołane przez rybiki muszą być różnicowane z uszkodzeniami o 
innym charakterze.  Mają one z reguły charakter specyficznych zadrapań na powierzchniach  starodruków. W przypadku 
Biblioteki UW uszkodzenia znajdowały się głównie na obwolutach i okładkach wolumenów oraz niekiedy również wewnątrz 
ksiąg. Ich charakter i wygląd jednoznacznie wskazywał na spowodowanie przez rybika cukrowego Lepisma saccharina.  
Owad dysponuje słabymi szczękami i pokarm pobiera nie gryząc lecz zdrapując go z określonej powierzchni stąd 
uszkodzenia te mają charakter jakby otarć a powierzchnia uszkodzona ma charakterystyczną bruzdowatą fakturę co jest  
łatwe do zróżnicowania gdyż bruzdowatość jest wyczuwalna po przesunięciu po niej opuszkami palców. Obszary uszkodzeń 
są to z reguły nierówne plamy - przetarcia przypominające pojedyncze wyspy lub archipelagi o postrzępionych krawędziach i 
klifowych wcięciach, które mają jednoznacznie zaznaczone, ząbkowane krawędzie.   
Zwłaszcza jeżeli powierzchnia uszkodzeń jest większa mogą one być podobne do uszkodzeń powstałych niekiedy na skutek 
łuszczenia się powierzchni ksiąg w miejscu ich wzajemnego ocierania się o siebie. Charakter uszkodzeń odnalezionych na 
wolumenach w bibliotece UW został jednak jednoznacznie zróżnicowany co ostatecznie potwierdzono oglądając je z 
użyciem  szkła powiększającego i korzystając z dobrego oświetlenia w tym światła dziennego.  
Zadrapania wywołane przez rybiki w bibliotece uniwersyteckiej często występowały wysepkowato z reguły na obrzeżach 
okładek. Było to również charakterystyczne i odróżniało je od zadrapań mechanicznych , które z reguły zajmowały większą 
część powierzchni okładek. Faktura uszkodzeń mechanicznych w odróżnieniu od zadrapań spowodowanych przez rybiki jest 
gładka i śliska, a kolor żółtawy. Niedawne uszkodzenia wywołane przez rybiki miały odcień biały z racji doskrobywania się 
przez nie do głębszych warstw papieru. Część uszkodzeń była dość stara ale nie podejmowano prób dokładnej oceny czasu 
powstania uszkodzeń. Należy dodać, że rybiki poszukując jak najłatwiejszych do zdrapania powierzchni z całej powierzchni 
okładki potrafiły wybrać najdelikatniejszą w swojej strukturze sygnaturę naklejona na okładkę.  
Podczas wywiadu z pracownikami biblioteki muzycznej oraz pozostałych miejsc pochodzenia uszkodzonych dzieł 
stwierdzono, że wszystkie one składowane były w pozycji poziomej i leżały odkryte na powierzchni innych książek. Często 
były to pozycje o niestandardowo dużych rozmiarach uniemożliwiających składowanie pionowe. Żadne spośród nich nie  
były ściśnięte pomiędzy innymi pozycjami. Nie znajdowały się one również w odległych punktach, zwłaszcza na wysokich 
półkach regałów lecz w miejscach łatwo dostępnych na niższych półkach. Uszkodzenia odnajdowane wewnątrz dzieł, 
również dotyczyły pozycji leżących poziomo ale z kartkami ułożonymi luźno z wolną przestrzenią dającą swobodny dostęp 



do ich wnętrza. Podczas rozległych oględzin odnaleziono również bardzo niewielką ilość wolumenów z uszkodzeniami 
wskazującymi na działanie żywiaka chlebowca ( Stegobium paniceum).  
Odnalezione uszkodzone wolumeny poddano analizie w pracowni rewaloryzacji i porównano z pozycjami już wcześniej 
opisanymi i wykazano na wspólną cechę łączącą znaczną część spośród nich. Zdecydowana większość uszkodzonych 
wolumenów była już uprzednio naprawiana i naprawy powyższe miały miejsce w podobnym okresie na początku XIX-go 
wieku do tego w tym samym zakładzie introligatorskim. Podczas napraw stosowano wówczas klej skrobiowy żytni oraz 
czasem kleje pochodzenia zwierzęcego – stosowane do klejenia dużych elementów wolumenów podlegających znacznym 
obciążeniom. Ubytki zaobserwowano w miejscach gdzie podczas napraw nanosi się zabezpieczającą warstwę kleju 
skrobiowego. Po stwierdzeniu powyższej zależności przeprowadzono również oględziny szeregu pozycji naprawianych 
współcześnie dokonywanych również z użyciem analogicznego kleju skrobiowego żytniego. Nie stwierdzono w obrębie nich 
żadnych zmian. Kleje wytwarzane współcześnie a służące do rewaloryzacji starych książek są wykonywane ręcznie i ich 
skład jest zgodny z dawnymi recepturami, są jednak wzbogacane o substancje grzybo i bakteriobójcze. Prawdopodobnie to 
ich obecność oddziałuje na owady repelentnie lecz zasadności tej tezy dalej nie odnaleziono w dostępnych materiałach. Po 
zebraniu danych dotyczących lokalizacji dzieł uszkadzanych przez owady stwierdzono ważną wspólną dla nich cechę. 
Wszystkie one położone były w miejscach gdzie wilgotność względna była na poziomie min. 30%. Było to zgodne z 
własnym doświadczeniem zebranym w czasie pracy na terenie innych obiektów i stwierdzającym, że rybiki cukrowe Lepisma 
saccharina w złożonych obiektach poruszają się w obrębie wszystkich pomieszczeń niezależnie od panującej tam 
wilgotności względnej jednak na pobieranie pokarmu decydują się jedynie w miejscach o wilgotności większej niż 30%.              
 
Po zebraniu wywiadu od pracowników biblioteki oraz dokonaniu oględzin uszkodzonych dzieł przystąpiono do analizy ogółu 
pomieszczeń muzealnych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc z których pochodziły uszkodzone dzieła, ich lokalizacji 
względem innych pomieszczeń i ewentualnych połączeń z pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi, sposobu 
magazynowania dzieł i struktury regałów, materiałów z jakich regały były wykonane, przylegania regałów do ścian, stanu 
podłóg w tym w szczególności obecności lub braku szczelin w powierzchni przeważających na terenie biblioteki 
drewnianych parkietowych podłóg, stanem wilgotności ścian w obrębie piwnic. Oględziny prowadzono mając na uwadze 
obserwowany przez nas wielokrotnie swoisty dla większości owadów w tym również rybików cukrowych Lepisma 
saccharina konformizm powodujący, że każde dodatkowe utrudnienie stawiane na drodze ich przemieszczania się 
zmniejszało stopień zagrożenia dla zbiorów magazynowanych za daną zaporą np. na metalowych regałach nie opartych o 
ściany. Oględziny miały na celu ustalenie miejsc właściwych dla rozmieszczenia pułapek monitorujących.       
 
Pułapki monitorujące rozmieszczono: 
-  w miejscach magazynowania księgozbiorów – na półkach przed książkami, na podłodze pod regałami 
-  w pomieszczeniach socjalnych – na podłodze 
-  w pomieszczeniach technicznych – na podłodze 
-  w pomieszczeniach piwnicznych w obrębie których przed remontem obserwowano obecność znacznej ilości rybików 
cukrowych – na podłodze 
 
Pułapki skontrolowano po 30 dniach od chwili wystawienia. W 12 odnaleziono rybiki cukrowe. Owady odnaleziono w 
pułapkach wystawionych w: 
- pracowni muzycznej 
- magazynie map 
- jednym z pomieszczeń socjalnych. 
 
Discussion and conclusions.  
 
Rybiki cukrowe są owadami wszystkożernymi mogącymi dokonać szkód w obrębie zbiorów starodruków poszukując  
pokarmu bogatego w skrobię ale również w szeregu innych zbiorów poszukując pokarmu bogatego w białko lub inne 
substancje odżywcze. Wszystkożerność rybika wyróżnia go w świecie owadów i powoduje, że rodzaj szkód jakie może 
spowodować nie jest ograniczony do określonych miejsc oraz wąskich grup eksponatów i trudno jest do końca przewidzieć 
jakie składniki zbiorów muzealnych bądź bibliotecznych mogą być prze niego zaatakowane. Każdorazowo obecność tych 
owadów należy więc traktować z dużym respektem. Ze względu na sposób przechowywania zbiorów nawet w przypadku 
znacznego stopnia infestacji rybiki mogą pozostawać niezauważalne dla personelu. Wyniki przeprowadzonego przez nas 
monitoringu wskazały również, że owady przemieszczają się w obrębie całych obiektów, poszukując miejsc najwłaściwszych 
dla siebie pod względem otoczenia w szczególności wilgotności powietrza. Stwierdzając ślady obecności owadów, straty 
spowodowane przez rybiki nawet w jednym miejscu obiektu możemy przyjąć, że zbiory na terenie całego obiektu są 
zagrożone. Z naszych obserwacji zachowania owadów wynika, że decyzję o pobieraniu pokarmu podejmują po uprzednim 
dokonaniu rozeznania w obrębie całego obiektu.       
      


