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Streszczenie

Obecnie w miastach mieszka większość popula-
cji ludzkiej. Dlatego ochrona owadów na terenach 
zurbanizowanych staje się zagadnieniem prioryteto-
wym. Owady należą do najważniejszych grup organi-
zmów występujących w miastach. Spadek ich liczeb-
ności i bogactwa gatunkowego może być bardzo 
groźny dla tego ekosystemu. Główną przyczyną spad-
ku bioróżnorodności entomofauny są zmiany klima-
tu spowodowane przekształceniem terenu. Przykła-
dem może być niszczenie naturalnie występującej 
roślinności oraz uszczelnianie powierzchni. Przez to 
zaburzony jest cykl wody, co skutkuje tym, że klimat 
w miastach jest cieplejszy oraz bardziej suchy. Dzię-
ki temu w miastach powstają zupełnie nowe nisze 
ekologiczne możliwe do zasiedlenia przez owady, 

choć wiele gatunków występujących tam naturalnie 
ginie. Budynki mieszkalne, magazyny czy tereny zie-
lone są przykładami siedlisk, w których owady mogą 
występować. Naturalne obszary pokryte roślinnością 
są niezwykle ważne dla zachowania różnorodności 
entomofauny, dlatego też są one często chronione 
w postaci rezerwatów przyrody czy użytków ekolo-
gicznych. Aby wspomóc migrację owadów z terenów 
przyległych tworzy się tzw. zielone korytarze. Jednak 
takie zabiegi nie są wystarczające. Potrzebna jest tak-
że regulacja stosunków wodnych. Dlatego też two-
rzone są tzw. zielone dachy oraz prowadzone akcje 
rozszczelnienie powierzchni. Potrzebne są jednak 
bardziej zintegrowane i kompleksowe działania by 
móc skutecznie chronić entomofaunę miejską.

Majority of the human population lives in the 
cities. At the same time insects are the most impor-
tant group of organism living in the urban ecosys-
tems. This is the main reason of the urgent need to 
protect those invertebrates. Decreasing abundance, 
species richness and biodiversity of insects in ur-
ban areas can be very dangerous for this ecosys-
tem. Those patterns are due mostly to microclimatic 
changes and large transformations of the natural 
vegetation and soil. Modifications of the hydrologi-
cal cycle are among the most important factors of 
this situation. They result in warmer and more dry 
climate conditions. On the other hand, those chang-
es may also result in a higher number of available 
ecological niches. However, at the same time most of 

the species would not be able to survive in the city. 
Houses, storehouses, or lawns and parks are exam-
ples of typical urban habitats. Natural areas covered 
by vegetation are very important for saving biodiver-
sity of entomofauna, therefore green zones should 
be protected as nature reserves or ecological sites. If 
we want to control migration of insects from subur-
bian regions into the cities, it is necessary to create 
a special ecological corridors (system of greenways). 
Successful protection of urban ecosystem must also 
include regulation of water cycling, establishment of 
green roofs or creation of larger surfaces of perme-
able street pavements. More integrated and complex 
efforts are needed for effective protection of urban 
entomofauna.
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