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Owady w mieście – wybrane zagadnienia dotyczące zagrożenia
i ochrony entomofauny w ekosystemie miejskim

Insects in cities – selected problems of the threat to and protection of
entomofauna in urban ecosystems
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ABSTRACT: Insects constitute a necessary component in functioning of urban ecosystems.
Species composition and dominance structure of urban entomofauna depend on many proc-
esses: migration, synurbization, ability to survive in this environment. In cities the structure
of insect associations changes (number of species, proportions of trophic guilds); they are
subject to numerous threats, mainly associated with impoverishment and changes in species
composition and structure of green areas, pollution and instability of ecological relation-
ships. Preservation of richness and diversity of urban entomofauna requires an array of
measures, such us creating ecological corridors, preservation of faunistic refuges and diver-
sity of urban vegetation.
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Wstęp

W czasach współczesnych proces urbanizacji przebiega tak szybko, że już
ponad 50% ludności świata zamieszkuje różnej wielkości miasta, a w przy-
szłości tendencja ta będzie się zapewne utrzymywać.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu miasto uważane było za układ urbanistycz-
ny, betonową pustynię ze specyficzną dla niego zabudową, siecią szlaków ko-
munikacyjnych itp. Przy budowaniu miast lub ich rozbudowie liczono się tyl-
ko z dwoma czynnikami środowiska: rzeźbą terenu i siecią wodną. Naturalna
roślinność terenów objętych zabudową była zazwyczaj niszczona i zastępo-
wana roślinnością kształtowaną i pielęgnowaną przez człowieka.
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Obecnie miasto traktuje się jako układ ekologiczny, który powstaje
w konkretnych warunkach przyrodniczych w biosferze. Układ struktural-
no-funkcjonalny miasta odpowiada kryteriom ekosystemu, gdyż można
w nim wyróżnić grupy producentów, konsumentów i reducentów, tworzą-
cych sieć troficzną urbicenozy. W ekosystemie miejskim krąży materia
i przepływa przez niego energia, jest bowiem otwarty i zasilany z zewnątrz,
jednak, co należy podkreślić, o ograniczonych możliwościach samoregulacji
(ZIMNY 1990).

Środowiska miejskie są stale powiększającymi się środowiskami antropo-
genicznymi, dominującymi w krajobrazie przekształconym przez człowieka.
Charakteryzują się zarówno określonymi cechami abiotycznymi (np. klima-
tem, właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleb – w tym znacznym udzia-
łem gleb antropogenicznych), jak i biotycznymi (składem gatunkowym
i strukturą roślinności i fauny). Zieleń miejska przybiera różne formy, w za-
leżności od jej usytuowania, wielkości zajmowanego przez nią obszaru, skła-
du gatunkowego roślinności i sposobu jej pielęgnacji.

W miastach spotykamy zarówno niewielkie trawniki osiedlowe, koszone
i grabione, ale także deptane i intensywnie zanieczyszczane psimi odchoda-
mi, wąskie pasy zieleni przy- lub międzyjezdniowej, czasami obsadzone poje-
dynczymi drzewami i krzewami mniej lub bardziej odpornymi na duże stęże-
nie spalin i innych zanieczyszczeń powietrza i gleby, a także małe i duże par-
ki, często o bardzo starych, fachowo pielęgnowanych drzewostanach. Czasa-
mi zwarta zabudowa otacza lub przylega do fragmentów naturalnych zbioro-
wisk roślinnych (zazwyczaj leśnych), na siedlisku których powstawało mia-
sto. „Miejskie lasy” spotykane są w bardzo wielu aglomeracjach, stanowiąc
ostoje naturalnej fauny na pograniczu lub wewnątrz urbicenozy.

Charakterystyka entomofauny miejskiej

Entomofauna pojawia się zazwyczaj na obszarach czynnych biologicznie,
czyli nie pokrytych asfaltem i nie zabudowanych.

Ilościowy i jakościowy stan entomofauny miejskiej kształtuje kilka proce-
sów, z których najważniejsze to:
– zdolność do przemieszczania się poszczególnych gatunków owadów, po-

wodująca ich migrację do miasta spoza jego granic oraz w jego obrębie;
– zdolność do przetrwania poszczególnych gatunków na obszarach czynnych

biologicznie;
– regulacja ekologiczna składu entomofauny, nasilająca się wraz z postępem

sukcesji ekologicznej na obszarach czynnych biologicznie;
– synurbizacja niektórych gatunków entomofauny.

Wśród gatunków, które występują w środowiskach miejskich – stale lub
czasowo – można wyróżnić następujące grupy:
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– synantropy właściwe (eusynantropy) – pochodzące z obszarów tropikal-
nych i subtropikalnych, które w mieście mogą egzystować wyłącznie
w ogrzewanych budynkach (prusak, karaluch, mrówka faraona);

– gatunki semisynantropijne występujące zarówno w miastach, jak i środowi-
skach naturalnych (np. niektóre gatunki spotykane w magazynach towa-
rów spożywczych i pochodzenia organicznego czy hematofagi);

– gatunki synurbizujące się na terenie zieleni miejskiej;
– gatunki występujące w mieście tylko przypadkowo, przynoszone przez

wiatr, wodę itp. czynniki lub przybywające tu w poszukiwaniu pokarmu,
jednak nie zasiedlające tego środowiska na stałe i nie odbywające tu cykli
rozwojowych.

Dla funkcjonowania ekosystemu miejskiego istotne znaczenie mają ga-
tunki wchodzące w skład dwóch ostatnich grup, zwłaszcza synurbizujące się.

W środowiskach miejskich zmniejsza się liczba gatunków owadów
(Ryc. 1). Maleje liczebność saprofagów glebowych, większości zoofagów
i egzofitofagów o gryzących narządach gębowych. Rośnie liczebność endofi-
tofagów i fitofagów o ssących narządach gębowych.

W zieleni miejskiej najliczniejsze są gatunki o szerokiej walencji ekolo-
gicznej i rozległych zasięgach geograficznych (Ryc. 2). Mniej liczne są gatun-
ki o małych zdolnościach przystosowawczych (oligotopy) i zwykle mniej-
szych zasięgach geograficznych (Ryc. 2). Są to zazwyczaj sucholubne fitofagi
terenów otwartych, które w mieście zasiedlają silnie przesuszone, niezadrze-
wione trawniki.

Najmniejszą grupę stanowią stenotopowe, wilgociolubne i ciepłolubne
gatunki pochodzenia subatlantyckiego i medyterraneńskiego. W mieście
spotykane są bardzo rzadko – tylko w parkach i na zadrzewionych cmenta-
rzach.

Czynniki kształtujące entomofaunę miejską

Kształtowanie się entomofauny miejskiej jest długotrwałym procesem, a
owady zasiedlające zieleń miejską mają ogromne znaczenie dla funkcjono-
wania ekosystemu miejskiego, gdyż stanowią podstawowe ogniwa obiegu
materii i przepływu energii. Jedne, np. stymulują procesy glebotwórcze, inne
ograniczają liczebność roślinożerców, przez co uczestniczą w zachowaniu
równowagi ekologicznej w zoocenozie miasta (PISARSKI 1979; TROJAN
1981).

Ogromną rolę w kształtowaniu entomofauny miejskiej odgrywa roślin-
ność – jej skład gatunkowy i struktura przestrzenna. Roślinność w miastach
jest zazwyczaj bardzo silnie przekształcona. Eliminowane są gatunki rodzi-
me, a na ich miejsce wprowadzane są nowe, często obce dla danego siedli-
ska, a nawet regionu. Zieleń miejską tworzą mniej lub bardziej sztuczne ze-
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Ryc. 1. Zmiana liczby gatunków różnych grup owadów w środowisku miejskim (wg: BURA-
KOWSKI, NOWAKOWSKI 1981a, 1981b; CHUDZICKA  1982; CZECHOWSKA, BIELAW-
SKI 1981; CZECHOWSKI  1981; DRABER-MOŃKO 1981;  SKIBIŃSKA 1982;  WĄSOW-
SKA 1981; WINIARSKA  1982).

Fig. 1. Changes in the number of species of various insect taxa in urban environment
(according to: BURAKOWSKI, NOWAKOWSKI 1981a, 1981b; CHUDZICKA  1982; CZE-
CHOWSKA, BIELAWSKI 1981; CZECHOWSKI  1981; DRABER-MOŃKO 1981;  SKIBIŃ-
SKA 1982;  WĄSOWSKA 1981; WINIARSKA  1982).

społy florystyczne, zazwyczaj o zubożałej grupie roślin zielnych, za to
o wzbogaconej – krzewów i drzew. Na skutek niszczenia roślin żywicielskich
ze zgrupowań owadów zasiedlających zieleń miejską ubywają gatunki rodzi-
me.

Dla przetrwania wielu gatunków istotne znaczenie mają także zabiegi
pielęgnacyjne (zwłaszcza wygrabianie trawy i martwych liści oraz wywożenie
ich poza miasto), które nie tylko niszczą ściółkę, ale także owady zimujące
np. wśród opadłych liści.

Poza zabiegami agrotechnicznymi wpływ na entomofaunę wywierają tak-
że zanieczyszczenia; bezpośrednio – gdyż związki toksyczne zawarte w spali-
nach stanowią dla wielu gatunków owadów barierę nie do przebycia i po-
średnio – gdyż zakłócają przebieg procesów fizjologicznych roślin, co obja-
wia się także spadkiem produkcji pierwotnej na terenach silnie zanieczysz-
czonych spalinami, np. na zieleńcach przyjezdniowych. Na skutek tych pro-
cesów następuje wyraźny spadek liczebności saprofagów glebowych, oraz
nadziemnych egzofitofagów o gryzących narządach gębowych, odżywiają-
cych się silnie skażonymi, zewnętrznymi tkankami roślin.
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Cieplejszy i bardziej suchy klimat miasta stwarza warunki bytowe dla sze-
regu gatunków ciepło i sucholubnych, pochodzących z południowej Europy,
a w Europie Środkowej nie występujących poza miastami lub spotykanych
sporadycznie na izolowanych stanowiskach kserotermicznych Jednak liczba
tych gatunków nie równoważy ubytku gatunków wilgociolubnych, które nie
potrafią się przystosować do silnie przesuszonych środowisk miejskich. W
wyniku tych procesów entomofauna miejska składa się głównie z gatunków
eurytopowych oraz stenotopowych gatunków sucholubnych (PISARSKI
1979).

Zubożenie składu gatunkowego prowadzi często do zmniejszenia, a na-
wet zaniku konkurencji międzygatunkowej, ponieważ do miasta wkracza za-
zwyczaj tylko jeden gatunek z danego zespołu. Brak konkurencji oraz mniej-
sza presja drapieżników i parazytoidów prowadzą do gwałtownego wzrostu
liczebności populacji takiego gatunku, jeśli znajdzie dla siebie obfite źródło
pokarmu (CHUDZICKA, SKIBIŃSKA, WINIARSKA 1998).

Rys. 2. Zmiana udziału elementów: palearktycznego i europejskiego w grupach owadów za-
siedlających miasto (wg: BURAKOWSKI, NOWAKOWSKI 1981a; CZECHOWSKA, BIE-
LAWSKI 1981; CZECHOWSKI 1981). 1 – środowiska naturalne, 2 – środowiska pod-
miejskie, 3 – parki, 4 – osiedla.

Fig 2. Changes in proportion of Palaearctic and European components in insect taxa inha-
biting cities (according to: BURAKOWSKI, NOWAKOWSKI 1981a; CZECHOWSKA, BIE-
LAWSKI 1981; CZECHOWSKI 1981): 1 – natural habitats, 2 – suburban habitats,
3 – parks, 4 – habitable areas.
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Urbanizacja wywołuje szereg trwałych zmian w środowisku, które stano-
wią czynniki ograniczające występowanie większości rodzimych gatunków
roślin i zwierząt. Jednak dla wielu gatunków miasto to środowisko niemal
nieograniczonych możliwości. Ogromna ilość „nowych” nisz ekologicznych,
niestabilne układy ekologiczne pomiędzy gatunkami stale napływającymi do
miasta oraz czasowo lub stale w nim występującymi, obfita baza pokarmowa
oraz „mozaikowatość” środowiska miejskiego rozumiana w odniesieniu do
jego struktury przestrzennej, daje wielu gatunkom niespotykane nigdzie in-
dziej szanse rozwoju.

Działania zmierzające do ochrony bogactwa i zróżnicowania entomofauny
miejskiej

– Zachowanie zróżnicowania gatunkowego zieleni miejskiej z dużym udzia-
łem gatunków rodzimych dla danego regionu i siedliska.

– Zachowanie w obrębie miasta ostoji faunistycznych w postaci fragmentów
naturalnych środowisk, starych parków o wieloletnim, ustabilizowanym
drzewostanie itp. stanowiących źródło rodzimych dla danego regionu ga-
tunków mogących wzbogacić entomofaunę miejską;

– Tworzenie korytarzy ekologicznych, umożliwiających migracje entomofau-
ny z dużych kompleksów zieleni do mniejszych;

– Zakładanie nowych osiedli mieszkaniowych przy zachowaniu naturalnej
roślinności terenu i wiązanie jej z otoczeniem systemem korytarzy ekolo-
gicznych.

– Ograniczenie zakresu szkodliwych dla entomofauny zabiegów pielęgnacyj-
nych, jak palenie lub wywożenie wygrabionej ściółki i opadłych liści.

SUMMARY

Urban habitats predominate in a human-transformed landscape. They are inhabited by
numerous plant and animal species, including insects. Insects appear in cities in biologically
active areas, first of all in city green areas. The latter assume various forms: small lawns,
narrow strips of green along or between street lanes, small and large parks, often with very
old tree stands. Also fragments of natural plant communities (usually forest) of the area
where the city was formed are encountered in urban environments.

The qualitative and quantitative state of urban entomofauna depend on an array of proc-
esses, including migration of entomofauna into the city from the outside, and within a city,
ecological regulation, increasing with progressing ecological succession in biological active
areas, and synurbization.

The number of insect species is decreasing in urban habitats. The number of soil
saprophages decreases, as well as that of most zoophages and exophytophages of biting
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mouthparts, while the abundance of endophytophages and phytophages of sucking
mouthparts. In city green areas the most numerous species are those of wide ecological tol-
erance and extensive distribution ranges.

Formation of urban entomofauna is a long-term process, and insects inhabiting city
green areas are of utmost importance to the functioning of urban ecosystems, since they are
basic components of energy and matter circulation systems.

Urbanization results in an array of permanent changes in the environment, the changes
limiting the occurrence of most native plant and animal species. However, for many species
a city is also an environment of nearly unlimited possibilities.

In order to protect the richness and diversity of urban entomofauna, an array of meas-
ures should be applied, including preservation of species diversity of city green areas, with
a high proportion of species native to a given region and habitat, preservation within cities
of faunistic refuges in the form of fragments of natural habitats, old parks with old, stabi-
lized tree stands etc., being a source of native species that may enrich urban entomofauna;
creating ecological corridors that enable migration of entomofauna from large green areas
to smaller ones, establishing new housing estates in a way preserving natural vegetation,
linked with its surroundings by a system of ecological corridors, and limiting the manage-
ment harmful to entomofauna, such as burning or removing of litter and fallen leaves.
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