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 1.    Informacje ogólne 

Ocenę porażenia biologicznego drewnianej kuczki pochodzącej z Płocka, a 

znajdującej się obecnie w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 

wykonano na podstawie zlecenia ........................ wystawionego przez Państwowego Muzeum 

Etnograficznego w Warszawie z siedzibą Warszawie przy ul. Kredytowej 1. 

 

1.1. Przedmiot prac 

Przedmiotem badań była drewniana kuczka pochodząca z I pietra kamienicy przy ul. 

Królewieckiej 18a w Płocku, a znajdująca się obecnie w zbiorach Państwowego Muzeum 

Etnograficznego w Warszawie. Datowana prawdopodobnie na początek XX wieku o 

wymiarach około 3,8 m (szerokość), 2,6 m (głębokość), 2,8 m (wysokość). Obiekt drewniany 

o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem dekowaniem o układzie pionowym (klepkowym), 

przykryty dachem pulpitowym, przeszklony z trzech stron oknami częściowo otwieranymi. 

Elewacja poszyta wtórnie blachą cynkową. Pierwotnie kuczka stanowiła wykusz nadwieszony 

do I pietra kamienicy przy ul. Królewskiej w Płocku. Obecnie, po demontażu na 

moduły/podzespoły (fot.1.,2.,3.) jest składowana w magazynach Państwowego Muzeum 

Etnograficznego w Warszawie. Z informacji uzyskanych od Pracowników Muzeum wynika, 

że w II połowie 2017 roku, po zdeponowaniu w Muzeum obiekt został poddany odkażaniu 

(sterylizacji) metodą gazowania tlenkiem etylenu (gaz S9).  

 

1.2. Materiały wykorzystane w opracowaniu  

Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano:  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002., w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

- Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi - 

wymagania i badania. Instrukcja Nr 355/98 Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.  

 

- Ochrona budynków przed korozją biologiczną – praca zbiorowa pod red. J. Ważny i J. 

Karyś, Arkady, Warszawa 2001.  

 

- Uwagi dotyczące sporządzania orzeczeń mykologiczno – budowlanych, Z. Stramski, Polskie 

Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa. Wrocław 1988.  

 

- Edyta Adamska „Ekspertyza lichenologiczno-mikologiczna”, Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska UMK w Toruniu. Toruń dn. 17.01.2017 
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- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", Tom I, cz. 3 

rozdz. 21 - Ochrona elementów i konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych przed 

korozją biologiczną i korozją chemiczną.  

 

- H.L. Barnett „Illusstrated genera of imperfect fungi”. Burgess Publishing Company, 

Minneapols 1960.  

 

- O. Fassatiova „Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej” Wydawnictwo 

Naukowo Techniczne. Warszawa, 1983.  

 

- S. Gravesen, J.C. Frisvad, R.A. Samson: Microfungi. Munksgaard 1994.  

 

- M. Piontek: Grzyby pleśniowe. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 

1999.  

 

- Microorganisms in home and indoor work environments. Diversity, health impacts, 

investigation and control. Edited by: B. Flannigan, R.A. Samson, J.D. Miller. CRC Press, 

Boca Raton, London, New York, Washington D.C. 2001.  

 

- Wyniki oględzin obiektu przeprowadzonych w dniach 10.05. oraz 13.05.2019.   

 

- Informacje uzyskane od Pracowników Muzeum,   

 

- Wyniki własnych pomiarów wilgotności,  

 

- Wyniki własnych badań makroskopowych,  

 

- Wyniki własnych badań mikroskopowych,  

 

- Własna dokumentacja fotograficzna.  

 

1.3. Cel i zakres prac  

Celem opracowania jest:  

- ocena porażenia drewna przez biologiczne czynniki niszczące (grzyby i owady),  

- oznaczenie czynników biokorozji drewna,  

- określenie ich stanu rozwoju i aktywności,  

- określenie przyczyn które doprowadziły do powstania zniszczeń,  

- pomiary wilgotności elementów drewnianych,  

- ocena stanu zawilgocenia elementów drewnianych,  

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,  

- opracowanie zaleceń do realizacji.  
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Niniejsze opracowanie zostało wykonane podczas przeglądu stanu istniejącego. Ze 

względu na uzgodniony zakres opracowania może ono stanowić podstawę do wstępnych 

założeń programu konserwatorskiego.  

 

2. Określenie stanu zachowania obiektu oraz oznaczenie czynników odpowiedzialnych 

za korozję biologiczną 

 

2.1. Stan zachowania obiektu  

Na podstawie oględzin przeprowadzonych w dniach 10.05. i 13.05.2019. stwierdzono 

następujący stan: 

- Zróżnicowany stan zachowania poszczególnych elementów konstrukcji 

(fot.2.,3.,4.,5.,6.,7.).  

- Ogniska rozkładu brunatnego w elementach drewnianych, głównie w rejonie połączeń 

ciesielskich (gniazd i czopów; fot.3.,4.,5.,7.,8.,9.,10.,11.,12.)  

- Żerowiska owadów ksylofagicznych w bielastej strefie drewna (fot.6.,13.,14.,15.,16.). 

- Powierzchniowy, szary rozkład drewna na zewnętrznej stronie konstrukcji oraz stolarce 

okiennej (fot.3.,17.,18.,19.,20.).  

- Niski stan wilgotności drewna (fot.21.,22.,23.).  

 

2.2. Stan wilgotności obiektu 

Porażenie drewnianej kuczki przez grzyby zostało spowodowane podwyższonym 

stanem wilgotności drewna podczas jej eksploatacji. Usytuowanie konstrukcji na zewnątrz 

budynku w formie wykuszu narażało obiekt na działanie wód opadowych. Dodatkowym 

elementem wpływającym na zawilgacanie obiektu był brak rynien i rur spustowych, a w 

ostatnim okresie również brak dbałości o szczelność poszycia i konserwacji obiektu.  

Na elementach drewnianych obserwowano rozkład drewna typu brunatnego z 

wyraźnym nasileniem w miejscach połączeń ciesielskich, to jest w gniazdach i czopach 

(fot.3.,4.,5.,7.,8.,9.,10.,11.,12.). Z jednej strony, są to miejsca silnie narażone na zawilgocenie 

ponieważ woda łatwo przedostaje się w szczeliny takich połączeń gromadząc się tam, dużo 

intensywniej wnika w przekroje poprzeczne (tzn. „wzdłuż włókien”) niż w przekroje 

podłużne, zaś z trudem z stamtąd odparowuje. W efekcie tego, w obszarach tych wilgotność 

utrzymuje się dłużej i na wyższym poziomie niż w innych partiach elementów i konstrukcji 

drewnianej. Sprawiało to, że w połączeniach ciesielskich wilgotność drewna musiała 

okresowo przekraczać 20-22% a sięgać 80%. Szczególnie narażone na zalewanie były węzły 
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konstrukcyjne dolnych partii kuczki – podwaliny. Z drugiej zaś strony, połączenia ciesielskie 

są węzłami konstrukcyjnymi przenoszącymi duże obciążenia. Ich osłabienie powoduje utratę 

sztywności konstrukcji, zaś zniszczenie prowadzi do dezintegracji konstrukcji.  

Ponadto elewacja i stolarka okienna pozbawione z czasem powłoki malarskiej 

narażone były na zalewanie wodami opadowymi osiągając na powierzchni wilgotność w 

przedziale 40-160% co umożliwiło rozwój szarego rozkładu drewna (fot.17.,18.,19.,20.).  

Po przeniesieniu obiektu do Muzeum i zdeponowaniu w magazynie drewno uległo 

wysuszeniu i wysezonowaniu, a jego wilgotność ustaliła się na bardzo niskim poziomie 

uniemożliwiającym dalszy rozwój zagrzybienia. Pomiary wilgotności drewna 

przeprowadzone w dniu wizji wykazały wilgotność na poziomie 8-11% (fot.21.,22.,23.). Jest 

to wartość bardzo niska, typowa dla klimatu suchych pomieszczeń, w tak zwanym „suchym 

stanie ochronnym” drewna (poniżej 20%). Poziom ten uniemożliwia rozwój zagrzybienia 

zarówno brunatnego rozkładu drewna jak szarego rozkładu drewna. Można zatem przyjąć, że 

o ile drewno będzie przechowywane/eksponowane w podobnych warunkach, nie będzie ono 

narażone na rozwój zagrzybienia.  

 

2.3. Biokorozja elementów drewnianych   

 

Wśród biologicznych czynników degradacji drewna można wyodrębnić kilka grup, z 

których w omawianym przypadku występowały:  

- grzyby podstawkowe (Basidiomycota) powodujące brunatny rozkład drewna.  

- grzyby pleśniowe z klas grzybów mitosporowych - Deuteromycota, workowych – 

Ascomycota i sprzeżniowych – Zygomycota powodujące szary rozkład drewna i ewentualnie 

powierzchniowe pleśnienie drewna. 

- owady ksylofagiczne - techniczne szkodniki drewna.  

Oznaczenie typu rozkładu drewna oparte było na makroskopowym wyglądzie 

zniszczonego drewna, co wiąże się z typem chemicznego rozkładu substancji wchodzących w 

skład drewna. Każdy z typów rozkładu jest powodowany przez inne gatunki grzybów, a 

rozkład substancji drzewnej ma inny przebieg. 

Podczas oględzin kuczki stwierdzono oznaki rozkładu brunatnego 

(fot.4.,5.,7.,8.,9.,10.,11.,12.) spowodowane przez grzyby z gromady Basidiomycota 

(podstawkowe). Najpoważniejsze uszkodzenia powstały w miejscach narażonych 

zawilgocenie i o utrudnionym przesychaniu, czyli połączenia ciesielskie. Z nasilenia rozkładu 

można wnioskować, że pomimo małej agresywności grzyba proces rozkładu 
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najprawdopodobniej trwał przez wiele lat. Na osłoniętych partiach konstrukcji rozkład 

występował w mniejszym nasileniu lub nie obserwowano jego oznak. Nie zaobserwowano 

również obecności takich tworów anatomicznych jak: grzybnia, płaty grzybniowe, sznury 

(ryzomorfy), owocniki. Brak tych elementów uniemożliwił jednoznaczne określenie gatunku 

grzyba odpowiedzialnego za rozkład brunatny.  

Najsilniejsze ogniska rozkładu zaobserwowano w elementach elewacji zachodniej. 

Węzły konstrukcyjne naroża południowo-zachodniego uległy całkowitemu zniszczeniu. 

Czopy słupa południowo-zachodniego oraz gniazda podwalin oraz oczepów w tym narożu 

zostały całkowicie rozłożone przez grzyby. Również słup oraz klepka wypełnienia naroża 

północno-zachodniego wykazują ubytki tkanki drzewnej.  

Elewacja oraz stolarka okienna pozbawiona powłoki malarskiej wykazywała objawy 

powierzchniowego rozkładu szarego (fot.17.,18.,19.,20.). Powierzchnia drewna była koloru 

szarego,  popękana w drobne kosteczki z zagłębieniami (rowkowaniem) w strefie drewna 

wczesnego.   

Obecnie bardzo niska wilgotność drewna uniemożliwia rozwój zagrzybienia, wobec 

czego oba typy rozkładu są nieaktywne.   

Podczas oznaczania gatunku owada kierowano się kształtem i rozmiarami otworów 

wylotowych oraz wyglądem żerowisk (ich kształtem oraz wypełniającą je treścią – mączka i 

ekskrementami). Ważnym kryterium była znajomość biologii danego gatunku – jego 

preferencji siedliskowych, takich jak gatunek zasiedlonego drewna, jego wiek, strefa (biel i 

twardziel), panujące zawilgocenie oraz zagrzybienie drewna, panujące temperatury - 

determinujące występowanie danego gatunku w konkretnym obszarze.  

Na elementach konstrukcji szkieletowej, w strefie bielastej pod nienaruszoną cienką 

warstwą wierzchnią znajdowały się wypełniona mączką drzewną żerowiska 

(fot.6.,13.,14.,15.,16.). Elementy konstrukcji wykonane były z drewna o pewnym udziale 

strefy bielastej podatnej na żerowanie owadów ksylofagicznych. Centralna strefa 

twardzielowa pozostała nietknięta, zaś zewnętrzna warstwa bielasta uległa zniszczeniu w 

różnym stopniu. Najsilniejsze zniszczenia obserwowano oczepie oraz innych elementach 

elewacji południowej. Na podstawie wyglądu żerowisk i cech morfologicznych ustalono, że 

szkody spowodował spuszczel pospolity. W chwili obecnej nie występują aktywne żerowiska 

larw spuszczela, a zniszczenia pochodzą najprawdopodobniej z okresu kilkunastu, 

kilkudziesięciu lat po wzniesieniu obiektu, kiedy użyte do budowy drewno było „świeże” i 

swym zapachem przywabiało samice spuszczela. Z uwagi wiek obiektu należy przypuszczać, 

że spuszczel po kilkunastu latach żerowania opuścił drewno przedmiotowej konstrukcji, a 
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obecnie nie dochodzi wtórnych zasiedleń. Ponadto gazowanie drewna po jego sprowadzeniu 

do Muzeum skutecznie zwalczyło ewentualne żywe larwy.  

 

2.4. Charakterystyka czynników biologicznych występujących w omawianym obiekcie   

 

Grzyby 

Rozkład drewna powodowany przez grzyby można podzielić na trzy typy:  

• brunatny rozkład drewna,  

• biały rozkład drewna (z odmianami),  

• szary (lub tzw. pleśniowy) rozkład drewna.  

Podział taki oparty jest na makroskopowym wyglądzie zniszczonego drewna, co wiąże 

się z typem chemicznego rozkładu substancji wchodzących w skład budowy drewna. Każdy z 

tych typów rozkładu jest powodowany przez inne gatunki grzybów, a rozkład substancji 

drzewnej ma inny przebieg.  

W uproszczeniu, drewno zbudowane jest z białej i włóknistej celulozy (ok. 50%), 

brunatnej, bezpostaciowej ligniny (ok. 30%) oraz hemiceluloz (ok. 20%) i innych substancji 

w niewielkich lub śladowych ilościach. Drewno jest biokompozytem, w którym funkcję 

zbrojenia spełniają łańcuchy celulozowe, nadające drewnu wytrzymałość na rozciąganie, a 

wypełnieniem jest bezpostaciowa lignina, nadająca wytrzymałość na ściskanie. Aby drewno 

mogło spełniać swoje funkcje konstrukcyjne i wytrzymałościowe, musi zachowywać oba te 

składniki we właściwej, charakterystycznej dla danego gatunku proporcji. Rozkład 

któregokolwiek z nich zmienia te proporcje i powoduje i narusza spoistość biokompozytu a w 

konsekwencji obniżenie wytrzymałości drewna.  

Rozkład drewna może posiadać cechy powierzchniowe a więc takie, które są 

stosunkowo łatwo zauważane. Równie często spotykany jest rozkład wewnętrzny drewna 

możliwy do stwierdzenia jedynie na przekroju elementu. Nasilenie rozkładu tkanki drzewnej 

jak też rozległość uszkodzeń są bardzo zróżnicowane i niekiedy mogą być zlekceważone. 

Przypadkowe zawilgocenie prowadzi niemal zawsze do uaktywnienia się grzybni i 

rozprzestrzenienia destrukcji na inne elementy. Dalsze fazy rozwoju grzybów prowadzą do 

pojawienia się charakterystycznych cech rozkładu. W zależności od gatunku grzyba wyróżnia 

się kilka typów rozkładu drewna, nazywanymi również tradycyjnie zgniliznami.  
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Rozkład brunatny - grzyby domowe (podstawkowe) 

Grzyby rozkładu brunatnego, dzięki wytwarzanym enzymom celulolitycznym, 

rozkładają jasną, włóknistą celulozę na cukry proste, wykorzystywane jako substancje 

pokarmowe. Rozkład celulozy odbywa się początkowo przez przerywanie jej długich 

łańcuchów, a w ostatecznej fazie prowadzi do całkowitego rozkładu celulozy na monocukry. 

W ten sposób drewno traci swój celulozowy szkielet, a konsekwencją jest utrata 

wytrzymałości na rozciąganie oraz spoistości drewna. W drewnie pozostaje nie rozłożona, 

bezpostaciowa, brunatna lignina, nadająca drewnu brunatny kolor (stąd nazwa typu rozkładu). 

Drewno pęka na pryzmatyczne kostki, a w ostatnim stadium rozkładu rozsypuje się w 

proszek, co potocznie zwykło się nazywać zgnilizną drewna. Niebezpieczeństwo, jakie niesie 

ten typ rozkładu, jest bardzo wysokie, gdyż przy silnie zaawansowanej degradacji drewno ma  

obniżoną (w skrajnych wypadkach nawet bliską zeru) wytrzymałość. Szybkość rozkładu 

może być zadziwiająco duża. Znane są przypadki, że w ciągu roku, dwóch lat grzyby 

powodowały w drewnie 70-procentowe ubytki masy, a wytrzymałość drewna spadała do zera. 

Po tym okresie obiekty ulegały rozpadowi. Rozkład brunatny spotykany jest głównie na 

drewnie tzw. wyrobionym czyli zawilgacanych wyrobach z drewna, drewnianych 

konstrukcjach budowlanych oraz na elementach drewnianych, pracujących na otwartej 

przestrzeni (słupy, płoty itp.). 

 

Szary rozkład drewna 

Jest to najmniej niebezpieczny typ rozkładu drewna. Rozłożone drewno przybiera 

kolor szary i pęka na drobne pryzmatyczne kosteczki, które zwykło się nazywać drewnem 

zwietrzałym. Destrukcji ulegają wszystkie składniki strukturalne znajdujące się w obszarze 

działania grzybów, choć rozkładana jest głównie celuloza. Grzyby do swojego rozwoju 

wymagają bardzo wysokiego poziomu wilgotności drewna (optimum 80–100%). Degradacja 

przebiega dość wolno i ogranicza się do powierzchniowych warstw drewna, sięgając na 

głębokość do 2–4 mm, a z chwilą przeschnięcia, zniszczone i zszarzałe warstwy drewna 

odpadają. Procesy destrukcyjne, w przypadku rozkładu szarego, mogą trwać latami. Rozkład 

szary występuje w drewnie użytkowanym na otwartej przestrzeni i narażonym na ciągłe 

zawilgocenie. Można go spotkać na drewnianych elementach nie zabezpieczonych przed 

działaniem wody, takich jak: gonty i dranice, płoty, pale (szczególnie w kontakcie z gruntem i 

wodą, w strefie przy ziemi lub w mostach na granicy z lustrem wody), oblicówki, wiaty, nie 

pomalowane ławki, okna. Jak zaznaczono, rozkład substancji drzewnej w rozkładzie szarym 
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odbywa się na niewielkiej głębokości, ale podczas wieloletniego oddziaływania może 

przybrać szersze rozmiary. 

 Ten typ rozkładu jest odpowiedzialny za powierzchniowy rozkład elewacji i stolarki 

okiennej.  

Grzyby pleśniowe 

Występowanie grzybów - pleśni w budownictwie jest spowodowane błędami 

projektowymi i wykonawczymi izolacji cieplno-wilgotnościowych przegród zewnętrznych 

budynku, brakiem poprawnej wentylacji pomieszczeń, brakiem sprawnej instalacji 

odwadniającej, lub błędami eksploatacyjnymi. Rozwój grzybów pleśniowych przebiega 

najczęściej w miejscach zawilgoconych i przemarzających oraz źle wentylowanych. Z tej 

przyczyny silny nacisk należy położyć na stosowanie rozwiązań profilaktycznych 

eliminujących ryzyko zawilgocenia.  

Grzyby mitosporowe i workowe (czasem też sprzężniowe) występują w miejscach o 

stale lub okresowo podwyższonej wilgotności podłoża, a ich występowanie związane jest z 

lokalnym wykraplaniem się wody. Zarodniki grzyba kiełkują w podwyższonym stanie 

wilgotności podłoża. Przejściowe obniżenie wilgotności podłoża najczęściej powoduje 

czasowe zahamowanie rozwoju organizmów ale tyko do czasu powtórnego jego 

zawilgocenia. Grzyby te do swego rozwoju wykorzystują śladowe ilości substancji 

odżywczych, w związku z tym mogą rozwijać się niemal na wszystkich nie zabezpieczonych 

materiałach organicznych i nieorganicznych. Najczęściej nie powodują one zauważalnych 

uszkodzeń struktury materiału. Można je obserwować w postaci punktowych lub rozległych 

nalotów, najczęściej o zabarwieniu ciemnym lecz czasami przybierających formę przebarwień 

różnokolorowych. Tempo procesów pleśniowych w pomieszczeniach zawilgacanych i źle 

wentylowanych należy do najszybszych.  

Zapobieganie zagrzybieniu prowadzi się poprzez eliminację źródeł zawilgocenia np. 

zastosowanie izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej, oraz poprawę wentylacji. 

Chemiczne zabezpieczenie powierzchni środkami grzybobójczymi daje tylko efekty doraźne i 

powinno służyć wyłącznie do dezynfekcji powierzchni. W przypadku wykraplania się wody 

na przegrodach, stosowanie środków chemicznych przez jakiś czas uniemożliwia kiełkowanie 

zarodników i rozwój strzępek grzyba, zapobiegając w ten sposób wystąpieniu wady. Nie jest 

to jednak zabieg usuwający przyczyny, a jedynie zapobiegający występowaniu 

niepożądanych skutków.  

W ostatnich czasach oprócz znaczenia estetycznego coraz większą wagę przywiązuje 

się do grzybów pleśni jako czynnika powodującego wiele chorób u ludzi. Obecność grzybów 
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- pleśni w budynkach ma niekorzystny wpływ na zdrowie osób przebywających w obiektach.. 

Stwierdzony jest fakt, że mogą one być przyczyna występowania wielu dolegliwości od 

duszności, bólów głowy, senności, osłabienia przez przewlekłe schorzenia górnych dróg 

oddechowych do kancerogenności i w szczególnych przypadkach zatruć śmiertelnych. Znane 

jest zjawisko wywoływania u ludzi grzybic skóry i płuc (aspergillozy), a także zatruć 

mikotoksynami, w szczególności aflatoksynami. Zakres tego wpływu jak i powstające 

konsekwencje są zróżnicowane, w każdym jednak przypadku należy się z nimi poważnie 

liczyć.  

 

Owady - techniczne szkodniki drewna 

Owady są organizmami, które wykazują bardzo duże zróżnicowanie preferencji 

gatunkowych atakowanego drewna oraz warunków środowiskowych, w których ten atak się 

odbywa. Sama obecności otworów wylotowych w drewnie nie przesądza o obecności w 

drewnie żywych larw, podobnie też brak wyraźnych objawów porażenia nie wyklucza 

możliwości aktywnego żerowania wewnątrz obiektów.  

Samice owadów składają jaja w miejscach trudno dostępnych, bardzo często w 

spękania drewna lub otwory wylotowe po przednich pokoleniach owadów. Larwy wylęgające 

się z jaj wgryzają się w głąb drewna, gdzie żerują zależnie od gatunku i warunków 

środowiskowych od 1-go roku do 6-ciu lat. W tym czasie na powierzchni drewna mogą nie 

występować oznaki zniszczeń. Spadek temperatury np. w okresie zimowym najczęściej, nie 

eliminuje owadów lecz tylko hamuje ich rozwój, który jest wznawiany z chwilą 

podwyższenia temperatury otoczenia. Postać doskonała owada (imago) posiada zdolność do 

lotu dzięki czemu może atakować elementy zlokalizowane nawet w znacznych odległościach 

od miejsca uprzedniego żerowania. Często zdarza się, że owady ponawiają atak na drewno już 

opanowane. Sytuacja taka doprowadza do bardzo silnego zniszczenia obiektu. Do 

najgroźniejszych szkodników drewna iglastego w budynkach należy spuszczel pospolity 

atakujący masowo elementy z drewna iglastego (tylko biel). Innym szkodnikiem o dużym 

znaczeniu dla budownictwa są owady należące do kołatków atakujące zarówno drewno 

iglaste jak i liściaste.  

Średnica otworów wylotowych obserwowanych na drewnie wynosi zależnie od 

gatunku owada od ok. 3 (np. kołatki) do 9 mm (np. spuszczel). Kształt otworów i chodników 

w drewnie oraz ich zawartość są ważnymi cechami diagnostycznymi. Generalnie owady 

preferują drewno bielaste, które jest bardziej zasobne w składniki odżywcze, jednakże 

spotykane są też owady niszczące twardziel, jeżeli została ona nadpsuta przez grzyby.  
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Spuszczel pospolity - Hylotrupes bajulus L. 

Spuszczel jest najgroźniejszym szkodnikiem technicznym drewna iglastego. Należy 

do chrząszczy (Coleoptera). Wylot owadów doskonałych (imago) i składanie jaj odbywa się 

w najcieplejsze dni lata (od połowy czerwca do końca sierpnia). Samica składa jaja w 

spękania drewna i inne otwory do ok. 400 szt. (w złożach po 30-60 jaj). Wylęgłe larwy żerują 

w drewnie, zależnie od warunków środowiskowych, przez okres średnio od ok. 3 do 6 lat. 

Rozwijają się one wyłącznie w części bielastej opanowanych elementów uszkadzając bardzo 

silnie elementy konstrukcyjne w budynkach drewnianych, drewniane więźby dachowe, 

stolarkę okienną i drzwiową. Przekrój silnie zaatakowanego elementu wykazuje obecność 

licznych owalnych chodników larwalnych, których szerokość może nawet dochodzić do 12 

mm. Obiekty wzniesione z materiału o dużym udziale bielu narażone są na niebezpieczeństwo 

katastrofy budowlanej. Na powierzchni drewna widoczne są owalne otwory wylotowe 

chrząszczy o śr. 4-6 x 6-10 mm. Przy silnym opadnięciu, część bielasta bywa zazwyczaj 

całkowicie  zniszczona. Niekiedy larwy żerujące pod powierzchnią drewna uszkadzają cienką 

warstwę zewnętrzną i można wówczas obserwować wysypującą się mączkę drzewną.  

 Spuszczel uważany jest za najgroźniejszy gatunek owada niszczącego drewno 

konstrukcyjne w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ze względu na 

atakowanie drewna przez szereg pokoleń, długi okres rozwoju, bardzo dużą tolerancję na 

małą wilgotność drewna, stosunkowo duże rozmiary ciała i niewielki stopień trawienia 

pobranego drewna (co zmusza larwy do intensywnego żerowania) może wyrządzać znaczne 

szkody.  

  W miarę starzenia się budynków liczba czynnych żerowisk spuszczela odpowiednio 

maleje. Według różnych autorów już w drewnie 75-100 letnim rzadko można znaleźć żywe 

larwy, a drewno 150-200 letnie wyjątkowo tylko zawiera czynne żerowiska tego owada. 

Uważa się, że przyczyną tego zjawiska są zmiany jakościowe, a nie zmiany ilościowe białek 

w drewnie. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że zjawisko to można wytłumaczyć przede 

wszystkim spadkiem emisji substancji przywabiających samice do składania jaj, 

postępującym wraz z wiekiem drewna.  

  Spuszczel zagraża zasadniczo obiektom nie starszym niż 150-200 letnie, a więc 

głównie współczesnym obiektom, zwłaszcza takim jak konstrukcje drewnianej zabudowy 

wiejskiej i miejskiej, więźby dachów w murowanych budynkach i stropy pod poddaszami, 

podłogi, stolarka budowlana, meble itp., a spośród zabytków głównie obiektom 
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architektonicznym w muzeach typu skansenowskiego (które w większości pochodzą z XIX w 

i pierwszej połowy XX w.).  

 

2.5. Izolacja mikroorganizmów  

W dniu oględzin obiektu na jego powierzchni nie obserwowano makroskopowo 

wzrostu grzybów pleśni. W celu weryfikacji powyższej obserwacji w trakcie wizji pobrano 

próbki i dokonano posiewów na uprzednio przygotowanych sterylnych płytkach Petri’ego z 

pożywką maltozowa-agarową. Posiewy inkubowano w cieplarce przez okres 2 tygodni w celu 

wyhodowania kultur grzybów. Po tym czasie nie zaobserwowano na pożywkach żadnego 

wzrostu grzybów pleśniowych (fot.24.) co potwierdziło obserwacje in situ. W ten sposób 

wykluczono zagrzybienie przedmiotowego obiektu.   

 

3. Wnioski  

Spostrzeżenia poczynione w czasie przeprowadzonych oględzin skłaniają do wyciągnięcia 

następujących wniosków:  

• Obecnie w obiekcie nie występują aktywne formy biokorozji – grzyby rozkładające 

drewno, grzyby pleśniowe, owady ksylofagiczne. 

• Niski poziom wilgotności drewna uniemożliwia rozwój zagrzybienia. 

• Wiek drewna utrudnia żerowanie owadów a zabieg gazowania zwalczył ewentualne  

żywe larwy. 

• Obiekt nosi objawy wcześniejszych zniszczeń spowodowanych rozwojem brunatnego 

i szarego rozkładu drewna, oraz nieaktywne żerowiska spuszczela. 

• Całkowitemu zniszczeniu uległy połączenia ciesielskie elementów ściany zachodniej. 

Czopy słupów południowo-zachodniego i północno-zachodniego, gniazda podwalin i 

oczepów zachodnich i południowych, oraz dolne partie klepek wypełnienia ścian 

(szczególnie pierwsza klepka północno-zachodnia). 

• Oczep południowy uległ silnemu zniszczeniu na skutek żerowania spuszczela 

pospolitego. 

• Stolarka okienna i częściowo partie elewacji uległy powierzchniowemu zniszczeniu na 

skutek rozwoju rozkładu szarego. 

• Rozwój zagrzybienia był spowodowany zawilgoceniem obiektu podczas jego 

eksploatacji.  
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• Zastosowanie chemicznych środków ochrony drewna spełni zadanie powierzchniowej 

dezynfekcji i dezynsekcji.  

 

4. Zalecenia  

Podczas prac konserwatorskich można rozważyć poniższe zalecenia:  

• Powierzchnię drewna w celu dodatkowego odkażenia można przemyć środkiem 

grzybobójczym, np. Altax Produkt Grzybobójczy.  

• Tkankę zniszczona przez owady i grzyby domowe wzmocnić strukturalnie nasączając 

roztworem kleju stolarskiego lub żywicą (np. paraloidem lub Remmers PU-

Holzverfestigung).  

• Przy stosowaniu impregnatów należy przestrzegać zaleceń producenta i wymogów 

prawnych obowiązujących przy tego rodzaju pracach.  

• Przed przystąpieniem do zabezpieczania chemicznego, pracownicy wykonujący 

zabieg powinni zostać przeszkoleni przez osobę uprawnioną i pracować pod jej 

nadzorem.  

• Pracownicy wykonujący impregnację powinni stosować się do ogólnych zasad BHP 

wymaganych przy tego rodzaju pracach, zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. nr 47, poz 401, rozdz. 11).  

• W przypadku utraty sztywności węzłów konstrukcyjnych (połączeń ciesielskich 

kuczki, i połączeń stolarskich stolarki okiennej)  – rozmontować je i ponownie złożyć 

po niezbędnych uzupełnieniach.  

• Zniszczone czopy słupów i rygli (szczególnie słupa południowo-zachodniego i 

północno-zachodniego) należy uzupełnić metodą flekowania. 

• Zniszczone gniazda podwalin i oczepów uzupełnić metodą flekowania. 

• Oczep południowy, o ile nie będzie w stanie pełnić funkcji nośnej można wymieć na 

nowy element. 

• Połączenia ciesielskie (węzły konstrukcyjne) można wzmocnić profilami 

(płaskownikami) stalowymi.  

• Dolne zniszczone partie klepek wypełnienia ścian (szczególnie pierwszą klepkę 

północno-zachodnia) uzupełnić nowymi kawałkami desek.  

• Rozważyć pozostawienie zniszczonej struktury i powierzchni drewna (np. na stolarce 

okiennej) w celu ukazania jej autentyzmu. 
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• W takim rozwiązaniu powierzchnie nowych, uzupełnianych elementów drewnianych 

można „postarzyć” piaskowaniem lub szczotkami stalowymi w celu scalenia 

strukturalnego z elementami oryginalnymi. 

• Wariantem alternatywnym jest zeszlifowanie nierównej powierzchni zniszczonego 

drewna, następnie lokalne flekowanie ubytków, wypełnienie nierówności szpachlą i 

pokrycie nową warstwą malarską. Rozwiązanie to jednak pozbawi obiekt naturalnej 

patyny i autentyczności.  

• Obiekty należy eksponować w pomieszczeniach zapewniających wilgotność drewna 

poniżej 12% oraz ciągłą cyrkulację powietrza. Uniemożliwi to wtórne porażenie przez 

grzyby i owady.  

 

 

 

UWAGA:  

W razie wystąpienia wątpliwości czy niejasności w trakcie korzystania z niniejszego 

opracowania należy kontaktować się z autorem opracowania.  

KLAUZULA  

1) Wykona praca stanowi własność zamawiającego i jest autorskim dziełem jej wykonawcy. 

Wykonane opracowanie w całości i we fragmentach może być wykorzystane do celów 

wskazanych w umowie. Wykorzystanie do innych celów może nastąpić tylko za zgodą jej 

autora.  

2) Niniejsze opracowanie powinno być odnotowane w książce obiektu budowlanego lub 

dzienniku budowy.  
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5. Dokumentacja fotograficzna  

 

 
Fot.1. Widok ogólny zdemontowanego obiektu składowanego w magazynach Państwowego Muzeum 

Etnograficznego w Warszawie  

 

 

 
Fot.2. Widok elementów kuczki w magazynach PME 
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Fot.3. Elementy szkieletowej konstrukcji obiektu. Widoczny zróżnicowany stan zachowania drewna  

 

 

 
Fot.4. Elementy szkieletowej konstrukcji kuczki. Widoczny zróżnicowany stan zachowania 

elementów i czopów. Dobrze zachowane czopy oraz zniszczone na skutek zagrzybienia. Powierzchnia 

elementów zniszczona na skutek wietrzenia (działania czynników atmosferycznych)  
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Fot.5. Dolne (?) partie konstrukcji zalewane wodami rozbryzgowymi  

 

 

 
Fot.6. Elementy szkieletowej konstrukcji kuczki. Widoczny zróżnicowany stan zachowania 

elementów i czopów. Niektóre elementy zniszczone na skutek żerowania spuszczela pospolitego.  
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Fot.7. Elementy szkieletowej konstrukcji kuczki. Widoczny zróżnicowany stan zachowania 

elementów i czopów. Gniazda i rozleglejsze partie zniszczone na skutek zagrzybienia.  

 

 

 
Fot.8. Elementy szkieletowej konstrukcji kuczki. Widoczny zróżnicowany stan zachowania 

elementów i czopów. Gniazda i rozleglejsze partie zniszczone na skutek zagrzybienia.  
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Fot.9. Gniazda (połączenia ciesielskie) zniszczone na skutek zagrzybienia.  

 

 

 
Fot.10. Czopy (połączenia ciesielskie) zniszczone na skutek zagrzybienia.  
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Fot.11. Gniazda (połączenia ciesielskie) zniszczone na skutek zagrzybienia.  

 

 

 
Fot.12. Elementy konstrukcji kuczki. Widoczny zróżnicowany stan zachowania elementów i czopów. 

Zniszczenia powstałe na skutek zagrzybienia i żerowania spuszczela pospolitego .  
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Fot.13. Elementy konstrukcji kuczki. Widoczny żerowiska spuszczela pospolitego.  

 

 

 
Fot.14. Żerowiska spuszczela pospolitego w elementach kuczki.  
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Fot.15. Żerowiska spuszczela pospolitego w elementach kuczki.  

 

 

 
Fot.16. Otwory wylotowe spuszczela pospolitego 
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Fot.17. Stolarka okienna kuczki. Widoczne zniszczenia w wyniku rozkładu szarego  

 

 

 
Fot.18. Stolarka okienna kuczki. Widoczne zniszczenia spowodowane głównie rozwojem szarego 

rozkładu drewna   
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Fot.19. Stolarka okienna kuczki. Widoczne zniszczenia spowodowane głównie rozwojem szarego 

rozkładu drewna   

 

 

 
Fot.20. Stolarka okienna kuczki. Zniszczenia powierzchni drewna spowodowane rozwojem szarego 

rozkładu drewna   
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Fot.21. Pomiar wilgotności drewna. Wilgotność ok. 8% - stan bardzo niski, uniemożliwiający rozwój 

zagrzybienia  

 

 

 
Fot.22. Pomiar wilgotności drewna. Wilgotność ok. 8% - stan bardzo niski, uniemożliwiający rozwój 

zagrzybienia  
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Fot.23. Pomiar wilgotności drewna. Wilgotność ok. 11% - stan bardzo niski, uniemożliwiający rozwój 

zagrzybienia  

 

 

 
Fot.24. Posiew wykonany z powierzchni elementów drewnianych kuczki. Brak wzrostu grzybów 

pleśniowych  
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