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1.    Informacje ogólne 

 

 Ekspertyzę mykologiczno-budowlaną więźby dachowej i stropu nad parterem w willi 

Janówek (Fangorówka) zlokalizowanej na terenie PAN Ogrodu Botanicznego CZRB w 

Powsinie wykonano na podstawie zlecenia wystawionego przez Polską Akademię Nauk 

Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2. 

 Ocenie poddano przedmiotowy budynek pod kątem występującej korozji biologicznej 

i związanej z nią zagrożeń. Szczególną uwagę zwrócono na zagrzybienie drewnianego  stropu 

i więźby dachowej, oraz żerowiska owadów ksylofagicznych.  

 

1.1.  Cel i zakres opracowania 

 

 Celem opracowania jest: 

- ocena zachowania drewnianego stropu i więźby dachowej, 

- ocena porażenia drewnianych elementów przez czynniki biokorozji,  

- określenie przyczyny powstałego zagrzybienia, 

- ocena stanu zawilgocenia budynku, 

- analiza przyczyn zawilgocenia budynku,  

- identyfikacja czynników biokorozji drewna i określenie ich aktywności. 

- metody zwalczania ognisk zagrzybienia,  

- opracowanie zaleceń do realizacji. 

 Niniejsze opracowanie zostało wykonane podczas przeglądu stanu istniejącego. Duża 

część stropu i niektóre fragmenty konstrukcji więźby dachowej są osłonięte okładzinami, co 

uniemożliwia pełną ocenę mykologiczną. Ze względu na uzgodniony zakres opracowania 

może ono stanowić plan prac odgrzybieniowych i impregnacyjnych. 

  

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.  

 

Sebastian
Highlight
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- 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. 

 

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

Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa. Wrocław 1988. 

 

- 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. 

 

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 

 

- Wyniki własnych oględzin budynku przeprowadzonych w dniu 27.12.2021.   

 

- Dokumentacja uzyskana od Inwestora. 

 

- Informacje uzyskane od Inwestora, 

 

- Wyniki własnych badań makroskopowych. 

 

- Wyniki własnych badań mikroskopowych, 

 

- Własna dokumentacja fotograficzna. 

 

 

1.3. Opis budynku 

 

Przedmiotowa willa (Fot.1.) jest budynkiem parterowym, I piętro stanowi poddasze 

użytkowe. Wykonana jest w konstrukcji murowanej, częściowo podpiwniczona. Stropy 

drewniane, oparte na drewnianych belkach stropowych. (fot..). Więźba dachowa również 

wykonana z elementów drewnianych. Dach pokryty dachówką. Stolarka okienna drewniana z 

szybami zespolonymi (fot..),.  

 

2.  Formy zagrożeń biologicznych występujące w budynku, oraz ich przyczyny 

 

2.1.  Stan techniczny budynku 

 

Na podstawie oględzin przeprowadzonych w dniu 27.12.2021. stwierdzono następujący stan: 
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 Ogniska rozkładu brunatnego na drewnianych belkach stropowych poddasza nad 

salonem (fot..). 

 Żerowiska owadzie w drewnianych stropach (fot..). 

 Żerowiska owadzie w elementach więźby dachowej (fot..). 

 Brak izolacji elementów drewnianych od materiałów ceramicznych (fot..). 

 Niestaranności wykonania poszycia dachu i obróbek dekarskich (fot..). 

 Nieszczelności orynnowania dachu (fot..).  

 Wadliwe wykonanie rur spustowych (fot..). 

 Normalną wilgotność drewna stopu i więźby dachowej (fot..). 

 

2.2. Zawilgocenie budynku 

 

Dwoma głównymi źródłami zawilgocenia budynku jest podciąganie kapilarne wody z 

muru do drewna oraz prawdopodobne wcześniejsze nieszczelności poszycia dachu.  

Źródłem zawilgocenia elementów drewnianych było i jest podciąganie kapilarne wody 

z muru do drewna. Przyczyną takiego stanu był brak izolacji (przekładki z papy) drewna od 

materiałów ceramicznych (fot..). Izolacja taka zapobiegała by podciąganiu kapilarnemu wody 

do drewnianych belek  stropu chroniąc go przed zagrzybieniem. Z uwagi na inną 

higroskopijność obu tych materiałów dochodzi do pociągania kapilarnego wody z muru do 

drewna. Prawdopodobną przyczyną zawilgocenia muru była kondensacja pary wodnej z 

ciepłego powietrza o wysokiej wilgotności bezwzględnej na wychłodzonych murach.  

Na postawie stanu zachowania obecnych elementów więźby można stwierdzić, że po 

ostatnim remoncie nie dochodziło do poważniejszych nieszczelności poszycia dachu i 

zalewania więźby. Ponieważ liczne partie więźby i elementy noszą znamiona wymian i 

napraw, trudna jest do stwierdzenia przyczyna zniszczenia pierwotnych elementów i 

ewentualnych źródeł zawilgocenia w przeszłości.  

Najbardziej prawdopodobną przyczyną zawilgocenia więźby dachowej były  

nieszczelności poszycia dachowego (fot..). Na taki fakt wskazują wcześniejsze liczne 

naprawy i wzmocnienia uszkodzeń (fot..). Trwające latami zalewanie elementów 

drewnianych doprowadziło do rozwoju ognisk zagrzybienia na elementach więźby dachowej 

(fot..) i lokalnie stropu nad salonem (fot..). Również obecnie, poszycie dachu (fot..), obróbki 

dekarskie, oraz rynny (fot..) i rury spustowe (fot..) wskazują na nieprzesadną staranność przy 

ich wykonaniu i mogą być niebawem przyczyną zawilgacania budynku.  
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Pomiary wilgotności drewna belek stropowych przeprowadzone w dniu wizji 

wykazały wilgotność drewna na poziomie około 9-10% (fot..), zaś wilgotność elementów 

więźby dachowej wynosiła około 12% (fot..). Jest to normalny poziom wilgotności drewna 

przebywającego „pod zadaszeniem” w pomieszczeniach ogrzewanych, a zarazem poziom 

„bezpieczny”, uniemożliwiający rozwój zagrzybienia. Z drugiej strony wartość ta umożliwia 

rozwój niektórych owadów ksylofagicznych takich jak spuszczel.  

 

2.3. Biokorozja elementów drewnianych 

 

Opisane powyżej zawilgocenie budynku doprowadziło do zagrzybienia drewnianych 

belek stropowych nad salonem (fot..) oraz w przeszłości więźby dachowej (fot..). 

W wyniku, wspomnianego powyżej, podciągania kapilarnego wody z muru do drewna 

na styku tych materiałów doszło do rozwoju zagrzybienia (fot..). Ogniska zagrzybienia 

końcówek drewnianych belek stropowych obserwowano na wszystkich, trzech kolejnych 

odsłoniętych belkach (fot..). Obszarami zagrzybienia były punkty oparcia belek o koronę 

muru (ściany kolankowe.) gdzie grzyby spowodowały całkowite zniszczenie elementów. 

Obniżeniu wytrzymałości konstrukcji próbowano już przeciwdziałać podczas wcześniejszych 

remontów wykonując wzmocnienia elementów nośnych (fot..). Obecnie kierując się 

względami bezpieczeństwa (zachowania nośności budowli) niezbędne będą wymiany lub 

wzmocnienia zaprojektowane przez konstruktora.  

Na powyższych elementach obserwowano głownie objawy brunatnego rozkładu 

drewna, oraz twory anatomiczne grzyba takie jak: grzybnia powierzchniowa, sznury 

(ryzomorfy), owocnik. Owocnik i grzybnia koloru białego z charakterystycznym wzorem 

„kwiatów mrozowych” pozwoliły oznaczyć sprawcę rozkładu – jamkówkę pogiętą.  

Poza zagrzybieniem obserwowano zniszczenia spowodowane żerowaniem owadów 

ksylofagicznych na więźbie dachowej (fot..).  

 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. Oznaczenia wykonano 

bezpośrednio na obiekcie oraz na próbkach pobranych do analiz. Obserwację prowadzono 
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makroskopowo i pod mikroskopem stereoskopowym formy Zeiss przy zastosowaniu 

niewielkich powiększeń (do 8x) posiłkując się jednocześnie badaniami palpacyjnymi.  

W narażonych na zawilgocenie i zagrzybionych elementach belkach stropowych 

zidentyfikowano okrągłe otwory wylotowe o średnicy około 3 mm (fot..) typowe tykotka 

pstrego. Jest to owad atakujący zawilgocone, zagrzybione drewno, mogący później rozwijać 

się w drewnie zdrowym.  

W elementach więźby dachowej, nie narażonych na zawilgocenie stwierdzono 

zniszczenia spowodowane żerowaniem innych owadów – technicznych szkodników drewna. 

Część elementów więźby dachowej zostały wykonane z drewna pochodzącego z młodszych 

drzew,  zawierających w swym przekroju pewien udział strefy bielastej podatnej na żerowanie 

owadów ksylofagicznych. Ta zewnętrzna warstwa uległa porażeniu i częściowemu 

zniszczeniu (fot..). Centralna strefa twardzielowa pozostała nietknięta i ona obecnie pełni 

funkcję nośną. Pomimo, że część elementów więźby ma dobrze zachowaną, pozornie 

nienaruszoną cienką warstwą wierzchnią, to pod nią znajdują się wypełniona mączką drzewną 

żerowiska. Na podstawie wyglądu żerowisk i cech morfologicznych ustalono, że szkody 

spowodował spuszczel pospolity.  

Pomimo, że jest owad występujący głównie na nowych konstrukcjach wykonanych z 

drewna świeżo ściętego, rzadziej spotykany w obiektach starych, to w przedmiotowym 

przypadku natknięto się na kilka aktywnych żerowisk larw spuszczela. Przyczyną wtórnych 

zasiedleń są naprawy więźby połączone z licznymi wymianami elementów drewnianych na 

nowe (fot..). W trakcie przeprowadzonych remontów dokonano licznych wymian i napraw 

podczas których wmontowano w więźbę dachową liczne, nowe elementy. Elementy te swym 

zapachem przywabiają samice spuszczela, które składają jaja zarówno w nowe, jak i przy 

okazji w stare elementy więźby. W takiej sytuacji może obecnie dochodzić do wielokrotnych 

wtórnych zasiedleń przez kolejne pokolenia owada.  

 

2.4. Charakterystyka czynników biologicznych występujących w omawianym obiekcie 

 

Wśród biologicznych czynników degradacji drewna można wyodrębnić kilka grup, z 

których w omawianym przypadku występowały: 

- grzyby podstawkowe (Basidiomycota) powodujące brunatny rozkład drewna. 

- owady - techniczne szkodniki drewna. 

Rozkład drewna powodowany przez grzyby można podzielić na trzy typy: 

 brunatny rozkład drewna, 
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 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 hemicelulozy (ok. 20%) i innych substancji 

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

drewnie 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 

istotne składniki swej budowy we właściwej, charakterystycznej dla danego gatunku 

proporcji. Rozkład któregokolwiek ze składników prowadzi do obniżenia właściwości drewna 

i jego wytrzymałości.  

 Występowanie grzybów w budownictwie jest spowodowane błędami projektowymi, 

brakiem poprawnej wentylacji, brakiem sprawnej instalacji odwadniającej, lub błędami 

wykonawczymi i eksploatacyjnymi. Rozwój grzybów przebiega najczęściej w miejscach 

zawilgoconych i przemarzających oraz źle wentylowanych. W wielu przypadkach atak 

czynników biologicznych stwarza zagrożenie dla statyki budynku i może prowadzić do 

katastrofy budowlanej. Fakt zaatakowania drewna zauważany bywa zbyt późno a usuwanie 

skutków destrukcji wymaga poniesienia wysokich nakładów finansowych na prace 

odgrzybieniowe i remontowe. Z tej przyczyny silny nacisk należy położyć na wprowadzanie 

poprawnych rozwiązań profilaktycznych eliminujących lub zmniejszających ryzyko 

destrukcji biologicznej w budynkach. Nieprzemyślane działania budowlano-remontowe mogą 

przyczyniać się do stworzenia warunków sprzyjających atakowi czynników biologicznych. 

Sytuacja taka często przyspiesza korozję biologiczną, co istotnie wpływa na właściwości 

mechaniczne tego materiału. Szybkość i cechy destrukcji zależą od rodzaju czynnika 

niszczącego i od warunków otoczenia. W szczególnych przypadkach osłabienie konstrukcji 

drewnianej może wystąpić już po 3-4 miesiącach od chwili stwierdzenia pierwszych objawów 

zagrzybienia, zazwyczaj jednak procesy niszczące trwają wiele miesięcy, a nawet lat. 

Destrukcja drewna przebiega najczęściej w miejscach trudno dostępnych, źle wentylowanych 

i pozwalających na kondensację wilgoci. Brak izolacji drewna od muru powoduje 

niepożądane przejmowanie wilgoci przez drewno. W miejscach takich drewno ulega 



Piotr Witomski - Ekspertyza mykologiczno-budowlana drewnianych stropów i więźby willi Janówek (Fangorówka) 

8 

 

przyspieszonej korozji biologicznej. Brak wentylacji wokół drewnianych elementów 

konstrukcyjnych budynku (drewno zamknięte na tzw. "głucho") w sposób nieuchronny 

prowadzi do rozkładu biologicznego.  

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

stosunkowo łatwo zauważane. Równie często spotykany jest rozkład wewnętrzny drewna 

możliwy do stwierdzenia tylko 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 

podstawkowych prowadzą do pojawienia się charakterystycznych cech rozkładu. W 

zależności od gatunku grzyba wyróżnia się kilka typów rozkładu drewna, nazywanymi 

również tradycyjnie zgniliznami. 

 

Rozkład brunatny - grzyby domowe (podstawkowe) 

W badanym przypadku natknięto się między innymi na brunatny rozkład drewna 

(destrukcyjny). Przedstawicielami rozkładu brunatnego są grzyby powodujące najszybszą 

degradację drewna. W rozkładzie tym destrukcji ulega głównie celuloza. W zaawansowanych 

fazach rozwoju grzybów rozkładu brunatnego drewno ulega wyraźnemu przebarwieniu na 

kolor brunatny i pęka w pryzmatyczne kostki, a niekiedy na jego powierzchni pojawiają się 

twory anatomiczne grzyba. Końcowym efektem rozkładu jest zawsze utrata spoistości tkanki 

drzewnej i spadek wytrzymałości drewnianych elementów. Gęstość drewna rozłożonego jest 

o ok. 40-65% mniejsza od drewna zdrowego. Końcowym efektem oddziaływania grzybów 

może być niemal całkowita utrata przez drewno parametrów wytrzymałościowych. 

Dodatkowymi cechami, które niekiedy mogą być zauważone na porażonym drewnie są np.: 

- puszysta grzybnia na powierzchni drewna barwy białej, kremowej lub żółtawej,  

- nitkowate lub siateczkowate sznury grzybniowe barwy białej lub brunatnej, 

- białe lub kremowe płaty grzybniowe, 

- owocniki grzybów w postaci najczęściej skórzastych mniej lub bardziej mięsistych, 

placowatych narośli.  

W zależności od gatunku i warunków wzrostu grzyba, barwa oraz kształt owocników 

są zmienne. Bardzo często na drewnie nie obserwuje się wyraźnych oznak rozwoju grzyba a 

jedynie zmiany barwy i struktury samego drewna świadczą o postępujących procesach 

rozkładowych.  
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Rozkład brunatny spotykany jest głównie na drewnie wbudowanym do budynku, oraz 

na elementach drewnianych pracujących na otwartej przestrzeni (słupy, płoty itp.). 

Najgroźniejszym przedstawicielem tego typu rozkładu jest grzyb domowy właściwy (stroczek 

łzawy). Obok rozkładu drewna i innych materiałów lignocelulozowych może on powodować 

korozję mineralnych materiałów budowlanych.  

Grzyby domowe występują w miejscach o stale lub okresowo podwyższonej 

wilgotności podłoża, wykorzystując do swego rozwoju substancje organiczne. W związku z 

tym mogą rozwijać się na wszystkich nie zabezpieczonych materiałach organicznych. 

Aktywność biologiczna grzybów zależy od stanu wilgotności drewna. Podwyższona 

wilgotność powyżej 20% wilg. bezwzględnej drewna stwarza warunki do aktywnego rozwoju 

grzybów destrukcyjnych. Optimum aktywności dla tego rodzaju organizmów (grzyby 

domowe) wynosi 35-65% wilg. drewna. Zarodniki grzyba kiełkują w podwyższonym stanie 

wilgotności podłoża, a ich występowanie związane jest z lokalnym wykraplaniem się wody. 

W przypadku porażenia elementów późniejsze obniżenie wilgotności podłoża najczęściej nie 

powoduje obumierania organizmu niszczącego, proces zostaje czasowo zahamowany, a po 

powtórnym zawilgoceniu elementu mikroorganizmy ponownie aktywizują się. Początkowe 

fazy ataku charakteryzują się brakiem wyraźnych oznak zmian struktury drewna. 

Występujące przebarwia są nieznacznie i mogą pozostać nie zauważone. Rozpoznanie 

pierwszych symptomów ataku w sposób istotny może przyczynić się do uchronienia budynku 

przed zagrzybieniem. Drewno porażone przez grzyby, wbudowane do budynku lub nie 

usunięte w trakcie remontu, staje się zagrożeniem dla całej konstrukcji.  

Aby drewno zachowywało swoją wysoką trwałość przez długi okres należy chronić je 

przed zawilgoceniem, zapewnić ciągłą wentylację wokół elementów konstrukcyjnych, oraz 

należy stosować się do zasad profilaktyki konstrukcyjnej budynku sprecyzowanych w 

opracowaniu "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. 

 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, zastosowanie środków chemicznych co prawda może przez jakiś czas 

uniemożliwiać kiełkowanie zarodników i rozwój strzępek grzyba, zapobiegając w ten sposób 
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wystąpieniu wady. Nie jest to jednak zabieg usuwający przyczyny, a jedynie zapobiegający 

występowaniu niepożądanych skutków. 

 W przypadku stwierdzenia zagrzybienia budynku podejmuje się akcję zwalczającą 

poczynając od usunięcia źródła zawilgocenia i obniżenia wilgotności podłoża. Kolejnym 

etapem jest wykonanie prac o charakterze odgrzybieniowo-dezynfekcyjnych. 

 

Jamkówka pogięta - Grzyb domowy biały 

 Antrodia sinuosa 

Jamkówka pogięta poraża najczęściej drewno gatunków iglastych (sosnę, świerk i jodłę), 

natomiast dużo rzadziej drewno gatunków liściastych. Może występować w budynkach, gdzie 

atakuje stropy drewniane, elementy podłogowe i więźbę dachową. Na otwartej przestrzeni 

występuje na konstrukcjach inżynierskich (mosty, wiaty itp.), na podkładach kolejowych, 

inspektach, składach drewna oraz w kopalniach. Wywołuje brunatny rozkład drewna o dużej 

dynamice rozwoju. W początkowym stadium rozkładu drewno przebarwia się na kolor żółty, 

a następnie ciemnieje do koloru brunatnego, pęka na pryzmatyczne klocki (1-2 cm, mniejsze 

niż w przypadku grzyba domowego właściwego), a w ostatniej fazie rozkładu rozpada się na 

brunatny proszek. Wywołane ubytki masy drewna należą do największych spotykanych. W 

ciągu 6-9 miesięcy rozwoju grzyba w optymalnych warunkach ubytek suchej masy drewna 

może nawet sięgać 50%. 

Grzybnia jamkówki pogiętej jest śnieżnobiała, przyrośnięta do podłoża, początkowo w formie 

puszystych watowatych nalotów, następnie zbijająca się w charakterystyczne wzory, 

wyglądem przypominające „kwiaty mrozowe” na szybach. Starzejąca się grzybnia zachowuje 

barwę białą. Z grzybni wyrastają białe sznury grzybniowe. W przekroju sznury są okrągłe, a 

ich średnica wynosi od około jednego do kilku milimetrów. Nawet po wyschnięciu sznury 

zachowują swoją elastyczność i pozostają wiotkie. Białe lub jasnokremowe owocniki w 

formie resupinaty są płaską, gąbczastą naroślą silnie przyrośniętą do powierzchni drewna. 

Zarys owocnika bywa nieregularny, czasem wydłużony w kierunku przebiegu włókien 

drzewnych. Górna powierzchnia owocnika (hymenium) pokryta jest drobniutkimi rurkami o 

przekroju okrągłym lub wielokątnym. 

Przyjmuje się, że optymalna wilgotność drewna dla jamkówki pogiętej wynosi około 35%, a 

temperatura 23-25oC. Jest on dość odporna na środki grzybobójcze. Zwalczanie jest możliwe 

poprzez osuszenie podłoża, obciosanie stref porażonych, zaimpregnowanie drewna środkami 

ochrony drewna oraz utrzymywanie niskiej wilgotności. 
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Owady - techniczne szkodniki drewna 

Owady są organizmami, które wykazują bardzo duże zróżnicowanie pod względem 

preferencji gatunku atakowanego drewna oraz warunków środowiskowych, w których ten 

atak się odbywa. Z tego też powodu nie można w sposób jednoznaczny określić jednolitych 

reguł niszczenia drewna przez wszystkie gatunki.  

 Drewno może ulec porażeniu przez owady na różnych etapach przeróbki lub 

użytkowania. Pojawienie owadów następuje w wyniku wbudowania elementów wcześniej 

porażonych lub poprzez bezpośredni atak na zdrowe elementy drewniane. Uszkodzenia 

powodowane przez tę grupę zwierząt polegają na niszczeniu tkanki drzewnej, głównie w 

wyniku drążenia chodników larwalnych.  

Skuteczna ochrona budynku przed owadami polega na działaniach profilaktycznych, które 

sprowadzają się do: 

- wnikliwej oceny surowca drzewnego przeznaczonego do wbudowania, 

- zabezpieczenia drewna chemicznymi środkami owadochronnymi,  

- okresowych przeglądów budynku prowadzonych pod kątem wczesnego wykrywania tych 

szkodników. 

 Dla drewna porażonego przez owady należy zaprojektować zabiegi zwalczające 

dostosowane do stwierdzonego gatunku owada. Sama obecności otworów wylotowych w 

drewnie nie przesądza o faktycznej obecności owadów, podobnie też brak wyraźnych 

objawów porażenia nie wyklucza możliwości aktywnego żerowania wewnątrz elementów. 

Samice owadów składając jaja na drewnie, czynią to w miejscach niewidocznych i trudno 

dostępnych. Bardzo często jaja składane są wprost w spękania drewna lub pod korę. 

Wylęgające się z jaj larwy wgryzają się najczęściej w głąb drewna, gdzie żerują zależnie od 

gatunku i warunków środowiskowych od 1-go roku do 6-ciu lat. W tym czasie powierzchnia 

drewna może nie wykazywać oznak uszkodzenia. 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 

osłabienia konstrukcji, powodując poważne konsekwencję budowlane. Do najgroźniejszych 

szkodników drewna iglastego w budynkach należy spuszczel pospolity atakujący masowo 

elementy z drewna iglastego (tylko biel). Innym szkodnikiem o dużym znaczeniu dla 
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budownictwa są owady należące do kołatkowatych 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 rodzaj ich wypełnienia są ważnymi cechami diagnostycznymi. Generalnie 

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

spotykane są też owady niszczące twardziel. Rozwój zagrzybienia w drewnie bardzo podnosi 

w nim zawartość białka przez co wzbogaca takie środowisko i uatrakcyjnia dla rozwoju 

owadów. Różnorodność form aktywności owadów w drewnie sprawia istotne problemy w 

prawidłowej ocenie zjawiska.  

W celu ochrony drewna przed atakiem owadów zaleca się stosowanie zabezpieczenia 

chemicznego. Jeśli ocena surowca wykazała brak obecności owadów w drewnie, wystarczy 

by tarcica została zabezpieczona metodami powierzchniowym (2-3 krotne smarowanie, 2-3 

krotny oprysk, kąpiel krótkotrwała itp.). Dla drewna eksploatowanego pod dachem i nie 

narażonego na wymywanie przez wodę, wystarczają odpowiednio dobrane środki 

wodorozpuszczalne (solne) lub zawierające syntetyczne peretroidy w rozpuszczalnikach 

organicznych, których szkodliwe oddziaływanie na środowisko jest stosunkowo ograniczone. 

 

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.  
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  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 

architektonicznym w muzeach typu skansenowskiego (które w większości pochodzą z XIX w 

i pierwszej połowy XX w.).  

 

Tykotek pstry (Xestobium rufovillosum De Geer) 

 Chrząszcze tykotka pstrego pojawiają się od końca kwietnia do czerwca. Żyją na 

wolności kilka tygodni. Z ich obecnością związane jest charakterystyczne „tykotanie” (stąd 

nazwa rodzaju), spowodowane 6-8 uderzeniami głową i przednim brzegiem ciała o drewno w 

krótkich odstępach czasu. 

 Po kopulacji samica składa przeciętnie 50-60 jaj w małych złożach (po kilka do 

kilkunastu jaj). Maksymalnie liczba jaj złożonych przez jedną samicę może dochodzić do 

200. Jaja składane są w szpary drewna lub stare otwory wylotowe chrząszczy. Przeciętnie po 

upływie 3-5 (ekstremalnie 2-7) tygodni z jaj lęgną się larwy.  

 Młode larwy do rozwoju potrzebują zawilgoconego drewna opanowanego przez 

grzyby. Rozkład drewna przez grzyby i zwiększona wilgotność takiego materiału sprzyjają 

rozwojowi tego gatunku. Starsze larwy mają mniejsze wymagania pod tym względem i mogą 

opanowywać nie zawilgocone i nie zagrzybione partie drewna, niemniej rozkład drewna przez 

grzyby nadal sprzyja ich rozwojowi. 
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 Ogólnie rzecz biorąc, larwy tykotka pstrego mają umiarkowane wymagania termiczne, 

potrzebują natomiast stosunkowo dużej wilgotności drewna. W przypadku drewna bez 

kontaktu z gruntem lub wodą opadową, optymalne warunki rozwoju tego gatunku występują 

przy wilgotności powietrza ok. 80 % i temperaturze ok. 20-25ºC, co odpowiada ok. 20 % 

wilgotności drewna. W przeciętnych warunkach rozwój larw trwa nie krócej niż 2 lata, często 

przedłużając się do 5–10 lat. Starsze, wyrośnięte larwy mogą żerować w bardzo głębokich 

warstwach drewna, a nawet w strefie twardzieli jeśli pozwala na to jej stan wilgotności, a tym 

samym wstępne rozłożenie drewna przez grzyby. 

 Zawiłe chodniki larw są okrągłe w przekroju, o średnicy do ok. 4 mm i wypełnia je 

zbita mączka drzewna oraz odchody, które mają kształt spłaszczonych kulek.  

 Larwy tykotka pstrego żerują w martwym drewnie drzew liściastych (dębu, buka, 

olchy i innych) oraz iglastych, w tym przede wszystkim sosny. Znajdowane są w drewnie o 

bardzo różnym stanie - od zawilgoconego i silne zagrzybionego (o rozkładzie brunatnym) po 

nie wykazujące zewnętrznych oznak obecności grzybów. Duże szkody powodują zwłaszcza w 

bardzo starym drewnie. Przepoczwarczają się z końcem lata i w czasie jesieni. Stadium 

poczwarki trwa stosunkowo krótko. Po około 3 tygodniach z poczwarek powstają chrząszcze, 

które zimują w kolebkach poczwarkowych i wiosną, gdy tylko warunki termiczne na to 

pozwolą, gotowe są do opuszczenia drewna. Dlatego chrząszcze pojawiają się tak wcześnie. 

Okrągły otwór wylotowy o średnicy 2-4 mm (przeciętnie ok. 3 – 3,5 mm) wygryza chrząszcz. 

Tykotek pstry należy do najgroźniejszych gatunków niszczących zabytkowe budynki, 

gdzie zasiedla drewno zagrzybione, jak i nie wykazujące jeszcze rozkładu przez grzyby. Jest 

sprawcą licznych szkód w oryginalnym drewnie starych, zabytkowych obiektów (z XV-

wiecznymi włącznie), gdzie wielokrotnie znajdowano jego czynne żerowiska również w 

ostatnich dziesięcioleciach. Uważa się na ogół, że nasilenie szkód powodowanych przez ten 

gatunek w budynkach jest największe w północno-wschodniej Polsce i na pogórzu. 

 Prawdopodobnie tykotek pstry w niektórych minionych stuleciach był znacznie 

częstszym gatunkiem w centralnej Polsce niż obecnie, w związku z nieco bardziej chłodnym i 

wilgotnym klimatem, stąd liczniejsze szkody w bardzo starych budynkach. W porównaniu z 

kołatkiem domowym stosunkowo rzadziej powoduje obecnie szkody - nawet w zabytkowych 

obiektach.  

 

 

 

 



Piotr Witomski - Ekspertyza mykologiczno-budowlana drewnianych stropów i więźby willi Janówek (Fangorówka) 

15 

 

3.  Wnioski 

 

 Spostrzeżenia poczynione w czasie przeprowadzonych oględzin skłaniają do 

wyciągnięcia następujących wniosków: 

 Końcówki belek stropowych nad salonem uległy zniszczeniu w efekcie rozwoju 

zagrzybienia (brunatnego rozkładu drewna). 

 W elementach zagrzybionych występowały lokalne żerowiska owada – tykotka pstrego. 

 Rozwój zagrzybienia był spowodowany lokalnym zawilgoceniem drewna w efekcie 

podciągania kapilarnego wody z muru do drewna. 

 Do zawilgacania muru i drewna dochodziło na skutek kondensacji pary wodnej na 

wychłodzonych murach. 

 Pomiędzy elementami drewnianymi a murem brak jest izolacji w postaci przekładki z 

papy.  

 Część elementów więźby dachowej została wykonana z drewna pochodzącego z młodych 

drzew z udziałem strefy bielastej.  

 Na więźbie dachowej stwierdzono liczne, nieaktywne żerowiska spuszczela pospolitego. 

 W strefie bielastej niektórych elementów więźby dachowej występują również aktywne 

żerowiska spuszczela pospolitego. 

 Przyczyną wtórnego porażenia drewna przez spuszczela jest najprawdopodobniej 

zamontowanie nowych elementów drewnianych podczas ostatnich remontów.  

 Impregnacja drewna spełni głównie zadanie dezynsekcji i dezynfekcji drewna. Główną 

rolę w ochronie drewna przed korozją biologiczną powinny spełniać rozwiązania 

techniczne zabezpieczające drewno przed zawilgoceniem.   

 

 

4. Zalecenia 

 

 Podczas opracowywania programu konserwatorskiego należy uwzględnić następujące 

zalecenia:  

 Z uwagi na zabytkowy charakter więźby dachowej sugeruje się w obszarach całkowicie 

zniszczonych wierne odtworzenie oryginalnej konstrukcji tradycyjnymi metodami 

ciesielskimi z drewna o podobnych właściwościach.  

 Końcówki zniszczonych belek stropowych w efekcie zagrzybienia i żerowania tykotka 

pstrego należy wymienić na nowe.  

 Zniszczone końcówki belek można wymienić metodą flekowania.  
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 W partiach mniej zniszczonych zastosować ewentualne wzmocnienia. 

 Wykonać napraw i wzmocnień więźby dachowej.  

 Wykonanie wymian i wzmocnień należy przeprowadzić po konsultacji z konstruktorem 

budowlanym. 

 Mniej zniszczone, zagrzybione elementy można poddać impregnacji profilaktycznej 

metodą tzw. nabojów. W elementach należy wykonać (wywiercić) otwory w odstępach co 

20-30 cm, sięgające na głębokość 2/3 grubości elementu. W powyższe otwory 

wprowadzić naboje (Adolit Borpatronen) firmy Remmers o długości 80 mm a następnie 

otwory zakołkować kołkami z drewna sosny.  

 Mury w miejscach styku z zagrzybionym drewnem poddać dezynfekcji chemicznym 

środkiem grzybobójczym. 

 Dezynfekcji murów dokonać metodą co najmniej dwukrotnego smarowania lub 

naniesienia piany grzybobójczej. Do tego celu należy zastosować preparat Atax Produkt 

Grzybobójczy firmy Altax w ilości 0,8 l/m2 lub preparat Aidol M flussig (np.. metodą 

pianową) firmy Remmers w ilości 0,05 l/m2 . 

 Wszelkie drewniane elementy muszą być odizolowane od innych materiałów (kamień, 

cegła, beton) przekładką z papy.  

 Jeżeli podjęta zostanie decyzja o zachowaniu jakiegokolwiek elementu drewnianego, 

oczyszczone i odkurzone drewno należy zaimpregnować preparatami grzybobójczymi i 

owadobójczymi.  

 W obszarach występowania grzybów zastosować preparat Atax Produkt Grzybobójczy 

firmy Altax w ilości 0,4 l/m2 lub Aidol Holzbau B firmy Remmers w ilości 0,12 l/m2.  

 Elementy zaatakowane przez spuszczela poddać dezynsekcji metodą co najmniej 

dwukrotnego smarowania. Ze względu na pokrywający belki pył podczas pierwszego 

naniesienia należy preparat starannie wcierać. 

 W celu zwalczania owadów można zastosować preparat Hylotox Q firmy Altax w ilości 

0,3 l/m2 lub Multi GS firmy Remmers w ilości 0,3-0,35 l/m2  

 Przy stosowaniu impregnatów należy przestrzegać zaleceń producenta i wymogów 

prawnych obowiązujących przy tego rodzaju pracach. Szczególną uwagę przeciwpożarową 

należy zachować podczas stosowania środków rozpuszczalnikowych z uwagi na 

łatwopalność i możliwość wybuchu w zamkniętych przestrzeniach.  

 Przed przystąpieniem do zabezpieczania chemicznego, pracownicy wykonujący zabieg 

powinni zostać przeszkoleni przez osobę uprawnioną i pracować pod jej nadzorem.  

Sebastian
Highlight

Sebastian
Highlight
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 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).  

 Nowe drewno zastosowane do wymiany powinno być dobrze zaimpregnowane, najlepiej 

ciśnieniowo w 3 klasie preparatem Wolmanit CX-10, Adolit KDA lub Korasit (KS, CK). 

 Nie wbudowywać do obiektu drewna wilgotnego. Zalecana wilgotność drewna nie 

powinna przekraczać 20-23%, najlepiej w przedziale 16-18%. 

 Należy wykonać staranne poszycie dachu i obróbki dekarskie. 

 Należy zapewnić należytą wentylację przestrzeni poddasza. 

 Należy się stosować do powszechnych zasad dobrze pojętej sztuki budowlanej  

 

 

 

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 

wykonawców. 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 obiektu.  
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