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Przystępując kilka lat temu do pracy nad pułapkami monitorującymi obecność szkodników 
bibliotecznych i muzealnych, zwróciły naszą uwagę dwa interesujące aspekty:  

- ponadstandardowa stabilność ekosystemów w takich placówkach oraz  

- powtarzające się informacje o wysokim zagrożeniu dobrostanu zgromadzonych dóbr ze strony 
grzybów.  

Prezentując w Wiedniu na poprzedniej konferencji pracę dotyczącą rybika cukrowego, Lepisma 
saccharina wskazaliśmy między innymi dwie ciekawe zależności charakteryzujące zachowanie tego 
owada: 

- rybiki są obserwowane w pomieszczeniach o w zasadzie dowolnym poziomie wilgotności względnej, 
i nie unikają tych pomieszczeń jednak pobierają pokarm jedynie w pomieszczeniach o poziomie 
wilgotności przekraczającym 30% 

- odnajdywane w bibliotekach książki uszkodzone przez rybiki, naprawiane następnie z użyciem 
materiałów o recepturze identycznej z oryginalną - lecz z dodatkiem substancji przeciwgrzybiczych - 
nie są ponownie atakowane przez rybiki.    

Pomimo tego, że w dostępnych materiałach w zasadzie nie pojawiały się informacje wiążące rybika 
cukrowego w szczególny sposób z grzybami, powyższe spostrzeżenia sugerowały, że związek ten może 
być bardziej ścisły.  

Do bliższych badań mających statystycznie potwierdzić bądź wykluczyć taką zależność wyznaczyliśmy 
wstępnie cztery biblioteki – dwie z Polski dwie z Niemiec. Kierownictwo wszystkich obiektów wyraziło 
zgodę na wykorzystanie danych do badań jednak w dwóch placówkach poproszono nas o zachowanie  
anonimowości odnośnie upubliczniania danych o stanie mikrobiologicznym więc posłużymy się ogólnie 
nazwami obiektów A,B,C,D. Ze wszystkimi obiektami stale współpracowaliśmy przy wdrażaniu i 
nadzorowaniu systemu IPM. Początkowo zakładaliśmy, że przedmiotem badań będzie rybik cukrowy, 
jednak po wykonaniu szeregu posiewów w miejscach gdzie znajdywały się pułapki monitorujące 
wykazujące największą aktywność tych owadów zdecydowaliśmy się na zmapowanie również innych 
gatunków – gryzków oraz larw mrzyków i szubaków. Konieczne jest podkreślenie, że we wszystkich 
obiektach na wysokim poziomie stała kontrola poziomu wilgotności względnej powietrza oraz 
właściwego nadzoru zbiorów.    

Badania polegały na kilkukrotnym zbieraniu posiewu kolonii grzybów z powietrza z wykorzystaniem 
podłoży – płytek Petriego typu RODK – pożywki typu Sabouraud z chloramfenikolem dedykowane dla 
grzybów. Kolonie rozszczepiane były dalej w kolorze laminarnej. Większość próbek pobierano z 
powietrza w cyklu 30 s, część próbek w cyklu 20 min.  Z jednego obiektu posiadaliśmy dane dotyczące 
aktywności owadów z jednego roku, w dwóch obiektach z dwóch lat, w jednym obiekcie z czterech lat. 
Do badań bazowych dodaliśmy dla porównania posiewy dokonywane w miejscach wysokiej aktywności 
– w tym przypadku jedynie rybika cukrowego - w mieszkaniach prywatnych z terenu Holandii i Polski. 
Co ciekawe o ile wynik uzyskany w bibliotekach był ciekawy to wynik uzyskany w mieszkaniach 
prywatnych był niepokojący.  

Drugim równoległym przedmiotem badań był posiew grzybów z ciał owadów, jedno badanie 
przeprowadzono z ciała żywego owada Ctenolepisma longicaudata, cztery badania z miejsc gdzie w 
naturalny sposób zgromadziły się i zginęły  bardzo znaczne ilości owadów Ctenolepisma longicaudata, 
jedno badanie grzyba który prawdopodobnie wysiał i następnie zjadał rozwiniętą hodowlę rybik 



Ctenolepisma longicaudata. Te ostatnie wyniki są bardzo ciekawe i są przedmiotem naszych dalszych 
prac.   

 

Obiekt A - duża placówka biblioteczna położona w miejscu suchym. Gatunkiem przeważającym – ponad 
95% obecności w pułapkach monitorujących – jest rybik cukrowy Lepisma saccharina. W ostatnim 
czasie zaczęliśmy monitorować obecność Ctenolepisma longicaudata, powyższe wyniki nie dotyczą 
tego owada. Próbki pobierano z 92 miejsc wystawiania pułapek.    

 Obiekt B - średniej wielkości placówka biblioteczna położona w terenie podmokłym z wysokim 
poziomem wód gruntowych. Ponad 95% odławianych owadów to rybiki cukrowe – Lepisma saccharina. 
Wilgotność względna 33,3 – 41,8%. Temperatura 19,4 – 23,2 C.  Próbki pobierano ze wszystkich miejsc 
wystawienia pułapek - 11 miejsc.      

  

Obiekt C – średniej wielkości placówka biblioteczna położona w terenie podmokłym, z wysokim 
poziomem wód gruntowych, w bliskim sąsiedztwie rzeki. 35% odławianych owadów to rybiki cukrowe, 
65% to gryzki, larwy mrzyków i szubaków. 

 

Obiekt D – Nowo oddana duża placówka biblioteczna położona w miejscu suchym. Zbiory przenoszone 
systematycznie od dwóch lat. Bark aktywności owadów za wyjątkiem jednej pułapki gdzie w sposób 
powtarzalny odławiane są larwy mrzyka.   

Badania uzyskiwane z ciał nieżywych rybików dały w sposób powtarzalny grzyby: Penicilium cyclopium, 
Penicilium sp., Aspergillus flavus, Aspergillus clavatus. 

Badania kleju pobranego z zaatakowanego przez rybiki obrzeża książki wykazały obecność: Penicilium 
cyclopium, Acremonium sp i Cladosporium herbarum.  

Badanie uzyskane z ciała żywego owada Ctenolepisma longicaudata wykazały obecność jedynie 
rzadkiego grzyba Aspergillus clavatus.  

Badania z miejsca gdzie zgromadziła się i zginęła z nieznanej przyczyny bardzo znaczna ilość owadów 
Ctenolepisma longicaudata wykazało obecność głównie rzadkiego grzyba Aspergillus clavatus oraz 
Cladosporium herbarum i Cladosporium macrocarpum.  

Badanie kolonii grzyba zjadanego a najprawdopodobniej wcześniej wysianego przez owada 
Ctenolepisma longicaudata ( owad złapany do pułapki S-trap w bibliotece i przetrzymywany w 
warunkach laboratoryjnych ) – wynik Aspergillus clavatus.    

Wnioski – badania miały charakter statystyczny ale mogą stanowić podstawę do bardziej wnikliwych 
analiz. Wynika z nich, że pomimo szerokiego tła grzybów takich jak gatunki Rhizopus w miejscach 
obecności owadów w sposób powtarzalny zdecydowanie przeważają grzyby gatunków Aspergillus 
flavus, Aspergillus clavatus, oraz Penicilium sp., Penicilium cyclopium. Również grzyby Aspergillus flavus 
i Penicilium w sposób powtarzalny wysiewane są z ciał owadów. Czynnikiem bardzo sprzyjającym 
licznej obecności owadów są niestety wykładziny dywanowe, gdzie pułapki odławiały je w największych 
ilościach a ilość grzybów była wyjątkowo wysoka i kolonie które dostarczaliśmy do badań „wychodziły” 
wręcz z płytek Petriego jeszcze przed dotarciem do laboratorium. Na chwilę obecną mamy szereg 
przypuszczeń ale nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić czy owady które monitorowaliśmy, 
zwłaszcza rybiki cukrowe są wektorami konkretnych gatunków grzybów czy też obecność powyższych 



gatunków grzybów sprzyja obecności owadów, jednak istnienie samego związku nie budzi wątpliwości. 
Na przykład monitorując obecność grzyba Aspergillus flavus możemy z dużym prawdopodobieństwem 
przyjąć, że owady szkodliwe tam były albo będą.  

Najbardziej ciekawą relacją jest przypadek nierozłączności owada Ctenolepisma longicaudata i bardzo 
rzadkiego grzyba Aspergillus clavatus co jest obecnie przedmiotem naszych dalszych badań.   

I na sam koniec wynik jednego z badań jakie przeprowadziliśmy w zwykłym mieszkaniu, w pokoju 
dziecięcym  - mykolog który dostał próbkę posiewu nieświadomy tego skąd pochodziła zapytał – „mój 
Boże, ale masakra, skąd wy to wytrzasnęliście?”.  Na próbce wyrosły naraz bardzo intensywnie kolonie 
kilku niebezpiecznych grzybów gatunków Aspergillus. Próbka pochodziła z pokoju dziecięcego ze z 
pozoru czystego pokoju dziecięcego domu o konstrukcji warstwowej drewnianej z klimatu 
umiarkowanego. W pokoju licznie obecne były rybiki cukrowe.      
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