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Najpierw chciałbym przedstawić nas. To jest mój kolega Jarosław Pawłowicz. Ja nazywam się 
Bartłomiej Pankowski. Wspólnie reprezentujemy firmę Panko. Firma zajmuje się produkcją pułapek 
monitorujących. Pragniemy Wam zaprezentować wyniki naszej pracy związanej z wdrażaniem systemu 
monitorowania obecności rybików cukrowych na terenie Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego.  
Pierwszy kontakt z pracownikami Biblioteki mieliśmy w końcu ubiegłego roku. Otrzymaliśmy wówczas 
informację o prawdopodobnej obecności rybików cukrowych na terenie budynków biblioteki w których 
przechowywane są bogate zbiory starodruków. Biblioteka uniwersytecka nie posiadała wdrożonego 
zintegrowanego systemu ochrony przed szkodnikami. Zbiory biblioteki znajdują się na terenie kilku 
budynków. Te budynki są to stare, zabytkowe obiekty położone w bezpośredniej bliskości rzeki Odry. 
Część ich pomieszczeń znajduje się poniżej poziomu rzeki. Kontaktując się po raz pierwszy z 
pracownikami Biblioteki uzyskaliśmy informację, że w przeszłości owady były obecne w dużej ilości 
zwłaszcza w tych właśnie pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu rzeki. Z powodu 
podmakania murów podjęto wówczas prace remontowe mające w celu ich osuszenie i gruntowne 
zabezpieczenie. Oprócz tego przeprowadzono również prace związane z chemicznym 
zabezpieczeniem obiektu przed owadami. Wszystkie te prace doprowadziły do radykalnego 
ograniczenia obecności owadów  jednak w opinii pracowników nie doprowadziły do całkowitego ich 
wyeliminowania. Owady nie były widoczne dla pracowników biblioteki a informacje o istniejącym wciąż 
zagrożeniu pochodziły od osób z pracowni rewaloryzacji zbiorów, do której trafiały inkunabuły ze 
śladami uszkodzeń spowodowanych przez owady. Nie była możliwa ocena czasu powstania uszkodzeń 
jednak sam fakt ich istnienia był bardzo niepokojący. Uszkodzenia powodowane przez rybiki cukrowe 
miały z reguły charakter specyficznych zadrapań na powierzchniach  starodruków – głównie ich obwolut 
i okładek.  
Sposób odżywiania się rybików warunkowany jest konstrukcją ich aparatu gębowego. Owad dysponuje 
słabymi szczękami i pokarm pobiera nie gryząc lecz zdrapując go z określonej powierzchni stąd 
uszkodzenia mają charakter jakby otarć. Są to z reguły nierówne plamy o pofalowanych brzegach ale o 
jednoznacznie zaznaczonych krawędziach. Zadrapania powodowane przez rybiki na całej swojej 
powierzchni mają podobny charakter. Uszkodzenia wywoływane przez rybiki jeżeli mają niewielką 
powierzchnię są bardzo łatwe do rozpoznania gdyż tworzą niewielkie wyraźnie oddzielone od otoczenia 
plamki obrzeżone prawie równą – delikatnie ząbkowaną linią. 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 
spowodowanych przez rybiki jednoznacznie można rozpoznać pod mikroskopem  jednak umiejętność 
właściwego zaklasyfikowania zmian do potencjalnych zagrożeń już po wstępnych oględzinach 
wzrokowych jest bardzo istotna. Przy niewielkim stopniu infestacji obecność owadów może być dla 
personelu muzeum całkowicie niezauważalna a zmiany rozsiane w wielu oddalonych od siebie 
miejscach mogą pozostać nierozpoznane. Większym uszkodzeniom towarzyszą z reguły niewielkie 
ilości zdrapanego, odrobinę zgrudkowanego pyłu. Jest możliwe dojścia uszkodzeń do poziomu 
perforacji stron ale my tego uszkodzeń nie stwierdziliśmy. Trzeba nadmienić, że rybiki wyjątkowo 
chętnie pozostają i żerują w miejscach magazynowania starodruków. Podczas powstawania  
starodruków stosowane były liczne substancje pochodzenia naturalnego będące źródłem ulubionego 
pokarmu dla generalnie wszystkożernych rybików. Kartki książek pokrywane były warstwą 
zabezpieczającą kleju robionego na bazie skrobi żytniej lub pszenicznej. Do klejenia grzbietów 
stosowano kleje białkowe, które również są atrakcyjne dla rybików chociaż w stopniu znacznie 
mniejszym. Trzeba zaznaczyć, że podczas rewaloryzacji starodruków również stosowane są kleje o 
podobnych recepturach. Kleje te zawierają w swoim składzie substancje bakterio i grzybobójcze co nie 
zmienia faktu, że restaurowane książki pozostają dla owadów atrakcyjne. 
Pułapki na rybiki produkowane przez nas powstawały w warunkach laboratoryjnych oraz w oparciu o 
testy i obserwacje prowadzone na terenie wybranych mieszkań prywatnych. Biblioteka Uniwersytecka 
była obiektem po którym spodziewaliśmy się innych wymagań związanych chociażby ze sposobem 
przechowywania wolumenów . Oględziny obiektu przebiegały następująco : 
 
-  wykonany został plan obiektu z wyszczególnieniem wszystkich kluczowych pomieszczeń, w których 
przechowywane są starodruki 
-  wyszczególniono pomieszczenia użytkowe pozostające w bezpośredniej bliskości pomieszczeń 
składowania wolumenów. Rybik jest owadem mogącym przebyć w ciągu doby kilkaset metrów. 
-  oznaczono siatkę wilgotności powietrza w pomieszczeniach objętych planem monitoringu. Pomiary 
wilgotności dokonywane były wielokrotnie. Z naszych wcześniejszych obserwacji wynikało, że rybiki 



unikały pomieszczeń o wilgotności bezwzględnej poniżej 30% albo w ostateczności decydowały się tam 
na krótkie wędrówki nigdy nie decydując się na długotrwałe odżywianie.  
- zebrano wywiad w pracowni rewaloryzacji mający ustalić z jakich miejsc pochodzą uszkodzone 
wolumeny. Z wywiadu wynikało, że uszkodzone dzieła pochodziły wyłącznie z miejsc o wilgotności 
bezwzględnej przekraczającej 30%. W części pomieszczeń atmosfera podlegała procesowi kontroli 
temperatury i wilgotności i tam była na poziomie.  
- zebrano wywiad od pracowników biblioteki mający ustalić czy rybiki są widywane naocznie. Z wywiadu 
wynikało, że w nieodległej przeszłości rzędu kilku miesięcy były widywane ale wyłącznie w 
pomieszczeniach socjalnych jak stołówka przy czym były to zdarzenia bardzo rzadkie, incydentalne. Na 
terenie miejsc pracy i przechowywania zbiorów rybiki nie były widywane. Trzeba zaznaczyć , że brak 
naocznej obecności rybików w wywiadzie niestety nie wskazuje na ich nieobecność na terenie obiektu. 
Rybiki są bardzo wyczulone na światło, zwłaszcza światło naturalne. W toku wcześniejszych prac w 
których obserwowaliśmy zachowanie rybików, nigdy nie zdarzyło się aby rybiki poruszały się swobodnie 
w strefie światła dziennego, zawsze możliwie najszybciej starały się opuścić miejsca naświetlone 
światłem słonecznym. W przypadku światła sztucznego rybiki reagują raczej na zmianę oświetlenia 
aniżeli na samo światło, starając się opuścić miejsce nagle oświetlone przy czym obserwowaliśmy 
również sytuacje w których rybiki nie reagowały na oświetlenie miejsca światłem sztucznym i poruszały 
się w obszarze oświetlenia zupełnie swobodnie. W przypadku oględzin miejsc oświetlanych wyłącznie 
światłem sztucznym, co miało miejsce w magazynach podziemnych Biblioteki Uniwersyteckiej  
zalecamy wykonywanie ich w ciemności bez uruchamiania standardowego oświetlenia z użyciem 
własnych źródeł światła czerwonego. Owady nie reagują na światło o tej barwie co daje pracownikom 
pest-control znacznie większą szansę naocznego zaobserwowania obecności owadów. 
- zebrano wywiad od pracowników dotyczący miejsc w jakich znajdowano wolumeny uszkodzone przez 
owady. Wszystkie te miejsca charakteryzowała właściwość wspólna takim owadom biegającym jak np. 
trojszyki czy spichrzele, czyli swoisty konformizm. Atakowane były wyłącznie książki leżące płasko, 
odkryte powierzchnie składowanych wolumenów, gwarantujące maksymalnie dużą wygodę i łatwość 
podczas odżywiania się. Rybiki mając do wyboru pozycje leżące poziomo omijały książki ustawione 
pionowo. Również mając do wyboru zbiory na dolnych i wyższych półkach wybierały te leżące niżej. 
Opisując więc miejsca zagrożone atakiem owadów nie znajdowały się wśród nich miejsca ukryte, 
odległe. Rybiki są owadami mogącymi pokonać w ciągu doby kilkaset metrów dokonując bardzo 
dokładnej selekcji dostępnego pożywienia. Wybierając docelowe miejsca atakują w miejscach 
odkrytych, łatwo dostępnych, wygodnych w czasie pobierania pokarmu. Nie starają się żerować w 
ukryciu w miejscach z pozoru bardziej bezpiecznych. Pomimo jednak tego, że na terenie Biblioteki 
Uniwersyteckiej nie odnaleźliśmy żadnych przesłanek mogących podważać powyższą tezę, czyli 
wskazywać na to, że nie powinniśmy się spodziewać ukrytych strat w obrębie zbiorów bez jawnych 
śladów obecności owadów, to dalej omówiony przebieg monitoringu wskazał na to, że owady wybierają 
najłatwiejsze miejsca do żywienia nie na zasadzie wyboru dogodnych miejsc przy pierwszym kontakcie 
ale jest to efektem zasiedlenia przez nie całego zagrożonego obszaru z wtórnym wyborem miejsc dla 
siebie optymalnych.       
 
Wyznaczyliśmy siatkę monitoringu……. . Do monitoringu użyliśmy pułapek specjalnie skonstruowanych 
do monitorowania obecności rybików cukrowych.  
Rys 1.)(przekrój poziomy dna pułapki tuż nad podłożem -1 mm ). 
 
W pułapce zastosowano szereg istotnych dla odławiania rybików rozwiązań konstrukcyjnych. Pułapka 
jest płaskim, niewysokim – ok. 1,5 cm, sztywnym, hermetyzowanym pudełkiem wykonanym z 
transparentnego tworzywa sztucznego. Transparentność powierzchni gwarantuje wgląd do wnętrza 
pułapki co w razie potrzeby umożliwia szybką weryfikację stanu odławiania owadów. Pułapka jest 
zaopatrzona w tabletkę z atraktantem pokarmowym. Tabletka emituje zapach zarówno na zewnątrz 
pułapki jak i do jej wnętrza. Zapach emitowany na zewnątrz przywabia owady w okolice pułapki. Zapach 
emitowany do wnętrza jest wyczuwany przez zbliżające się do pułapki owady poprzez niewielkie kanały 
wylotowe łączące wnętrze pułapki z zewnętrzem. Owad zbliża się do pułapki zwabiony zapachem 
emitowanym przez zewnętrzną powierzchnię tabletki z atraktantem. Korzysta z bezpieczniejszego 
według niego miejsca niż odsłonięte otoczenie czyli zewnętrznego okapu uformowanego na obwodzi 
pułapki. Następnie przemieszcza się wzdłuż zewnętrznych krawędzi pułapki. W trakcie jego 
przemieszczania się wzdłuż krawędzi ma miejsce kluczowy efekt – rybik odnajduje punktowe źródła 
zapachu wydobywającego się przy podłożu z wnętrza pułapki. Ta konfiguracja zapachów czyli 
połączenie tła które przywiodło go w okolice pułapki z punktowym źródłem skoncentrowanego zapachu 
oszukuje owada, owad uznaje, że odnalazł źródło pożywienia. Generalnie obserwując zachowanie 
owadów dostrzegamy ich wielką ostrożność podczas oceny odnalezionych źródeł pożywienia. To co 
omawiałem wcześniej mówiąc o doborze przez rybiki miejsc mogących być potencjalnym miejscem 



odżywiania się, kluczowe znaczenie ma łatwość dotarcia do pokarmu. Obserwując zachowania różnych 
owadów i ich zdolność do przemieszczania się w bardzo trudno ukształtowanym terenie wydawać się 
nam może, że jest to zachowanie dla nich naturalne. Z pewnością owady w przypadku bardzo dużego 
stopnia infestacji albo generalnie trudnej dostępności pokarmu wykorzystują łatwość dotarcia do 
pokarmu czy wygoda podczas odżywiania się ma mniejsze znaczenie, również akceptacja dla 
większego wysiłku podczas zdobywania pokarmu zależy od gatunków owadów – z naszych obserwacji 
wynika, że jest bardzo istotna np. w przypadku trojszyków, rybików, spichrzela natomiast mało istotna 
np.. w przypadku prusaków. Daje to możliwość wyciągania dalszych wniosków na temat biologii danych 
owadów w każdym razie wracając do rybików w ich przypadku pomimo dużej łatwości przemieszczania 
się po powierzchniach pionowych w tym również gładkich ułatwienie dostępu do wnętrza pułapki 
związane ze zrównaniem powierzchni podłogi z powierzchnią podłoża jest bardzo istotne dla 
skuteczności pułapki. Owady natrafiając na nawet niewielką przeszkodę w większości bo ponad 
90%przypadków zawracają szukając innej drogi. Połączenie łatwości dostania się owada do wnętrza 
pułapki po płaskiej powierzchni z faktem że napotyka u wylotu kanałów na źródło skoncentrowanego 
zapachu owad w jakimś sensie tracąc czujność i uznając , że jest właśnie u źródła pożywienia po 
gładkiej podłodze bez dodatkowych przeszkód zdecydowanie dostaje się do wnętrza pułapki. Owady 
dostają się do wnętrza przez kanały, które łukowato wygięte prowadzą wprost na wewnętrzną ścianę 
pułapki skąd praktycznie nie ma już odwrotu. Owady poruszają się wzdłuż krawędzi wewnętrznych 
ścian. Podłoga jest tam tak wyprofilowana, że nie natrafiają na ściany kanału, nie potrafią znaleźć drogi 
ucieczki. Odchodząc od ścian natrafiają na okrąg z kleju. Klej jest płynny, w przekroju tworzy menisk 
wypukły. Z kilku względów nie jest to bez znaczenia – po pierwsze rybiki toną w kleju, więc jakby 
pojemność kleju w przypadku licznej populacji rybików jest większa niż kleju do którego by się tylko 
przyklejały, płynny klej jest również odporny na pracę w warunkach dużego zapylenia – na przykład gdy 
są wystawiane na podłodze gdzie kurz może szybko dezaktywować tradycyjne pułapki. Napięcie 
powierzchniowe płynnego kleju gwarantuje możliwość bezproblemowego transportu bez ryzyka 
przemieszczenia się kleju.  
 
Plan monitoringu objął wszystkie miejsca w których: 
-  w sposób powtarzalny obserwowano wilgotność większą niż 30%,  
-  wszystkie punkty w których air conditioning powoduje utrzymanie wilgotności wyższej niż 30%  
-  wszystkie pomieszczenia zewnętrzne mające bezpośredni kontakt z pomieszczeniami 
magazynowymi biblioteki takimi jak pomieszczenia socjalne.    
-  pomieszczenia wyróżnione przez pracowników biblioteki jako kluczowe, w których przechowywane 
zbiory mają największą wartość jako dobra kultury.  
 
Pierwsza kontrola rozstawionych pułapek miała miejsce po 30 dniach. Dostęp do pomieszczeń biblioteki 
jest limitowany i każdorazowo jest umawiany wcześniej z administracją biblioteki. Wynik był 
następujący: rozstawiono na terenie biblioteki. Odłowiono owady do ( ) pułapek. Owady odłowiono : 
-  na terenie pomieszczeń socjalnych 
-  w pomieszczeniu gdzie przechowywane są mapy gdzie nigdy nie stwierdzono zniszczeń 
spowodowanych przez rybiki 
-  w pomieszczeniu gdzie gromadzone są zbiory nut gdzie pracownicy wcześniej sygnalizowali obecność 
owadów natomiast od wielu miesięcy ich nie widywali.  
Generalnie wyniki monitoringu dla władz biblioteki były zaskakujące. Nie spodziewano się obecności 
owadów praktycznie na terenie całej biblioteki. W obecnej chwili kontynuujemy monitoring na terenie 
pomieszczeń biblioteki.    
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