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PROBLEMY DEZYNSEKCjl DREWNIANYCH ZABYTKÓW  W POLSCE

Wprowadzenie

O pracow anie to napisane zostało na kolokw ium , 
które odbyło się w  Rouen (Francja) w  dniach 25-27 
listopada 1993 r., a dotyczyło ochrony m aterialnych 
dóbr kultury.

O chrona drew na przed ow adam i, będącym i jego 
szkodnikam i technicznym i, sprow adza się do działań 
profilaktycznych, zabezpieczających przed zasiedle
niem  przez te zwierzęta oraz do zwalczania ich, gdy 
w cześniej nastąpiło porażenie niezabezpieczonego 
materiału. Niestety, ciągle jeszcze w iele zabytkow ych 
obiektów  drew nianej architektury w  Polsce (czy też 
zabytków  ruchom ych) nie jest zabezpieczonych 
w  sposób  chemiczny.

Celem niniejszej publikacji jest przedstaw ienie ist
niejących w  Polsce technicznych możliwości uw al
niania drew na od  toczących go szkodliw ych ow adów  
oraz przedstaw ienie stanu polskich badań  w tym 
zakresie na tle dokonań  naukow ych w  krajach Euro
py Zachodniej. Ze w zględu na przeglądow y charak
ter niniejszej publikacji w iele zagadnień m usiało zo
stać podanych w sposób szkicowy lub w  ogóle p o 
m iniętych. W ydaje się, że do pew nego stopnia m oże 
ona spełnić funkcję informacyjną rów nież dla po l
skiego środow iska konserw atorskiego. O ddaje ona 
stan istniejących m ożliwości w  lipcu 1993 r.

Gatunki drewna dominujące w obiektach 
zabytkowych w Polsce

Z pew nym  uproszczeniem  m ożna przyjąć, że 
w  polskiej drew nianej architekturze zabytkowej d o 
minują najbardziej pospolite gatunki iglaste, tj. sosna 
pospolita (Pinus silvestris Z.), a na południu kraju 
jodła pospolita (Alies alba Mili), w  granicach jej 
w ystępow ania. Dom inację tej ostatniej na wspomni:i 
nym obszarze w ykazał R. Brykowski . O prócz nici 
chociaż nie tak często, m ożna spotkać rów nież m o
drzew  europejski (Larix decidua M ill) i św ierk p o 
spolity (Picea abiesKarst). W jednym obiekcie archi
tektury m oże w ystępow ać drew no kilku ze w spo
m nianych gatunków  naraz. Wynika to z obfitości tych
1. R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Malopolsce 
w XV wieku, Wrocław 1981.
2. J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420- 
1470, Warszawa 1981.
3- J. Dominik, Spuszczel szkodnik techniczny drewna, Warszawa 
1952 r.; tenże, Owady szkodniki techniczne drewna, Warszawa 
1955 r.; tenże, Uwagi o występowaniu spuszczela (Hylotrupes ba
julus L.) w północno-wschodniej części Wyżyny Łódzkiej, „Sylwan" 
1959, nr 4, s. 49-53; tenże, Uwagi o owadach niszczących urządze
nia wodne, „Sylwan” 1959, nr 4, s. 41-47; tenże, Badania nad 
rozprzestrzenianiem spuszczela (Hylotrupes bajulus L., Ceramby- 
cidae, Cd.) na terenie Polski wschodniej i nad niektórymi wynika
mi sprzyjającymi jego występowaniu, „Folia Forestalia Polonica”, 
ser. В — „Drzewnictwo” 1962, nr 4, s. 179-225; tenże, Wyniki 
badań nad składem gatunkowym owadów niszczących drewno 
w budowlach różnego wieku, „Folia Forestalia Polonica”, ser. В —

gatunków  w  daw nych lasach i długich, prostych p n i 
łatwo dających się w ykorzystać w  budow nictw ie, co  
miało spore znaczenie zważywszy na pow szechność 
stosow ania w  Polsce konstrukcji w ieńcow o-zrębo- 
wej. Do w ykonania podw alin  n iekiedy używ ano 
drew na dębu ( Quercus sp .).

Ruchome zabytki w  Polsce w ykonane są z bardzo 
różnych gatunków  drew na. W wystroju w nętrz  koś
ciołów oprócz gatunków  iglastych liczne jest d rew no 
gatunków  liściastych: lipy ( Tilia cordata M ili)2 dębu 
(Quercussp)  i innych. Jeszcze w iększą różnorodność 
gatunków  drew na reprezentują kolekcje m uzealne.

Cechy pew nych gatunków  drew na m ogą bardzo 
utrudniać zabiegi konserw atorskie. N iektóre gatunki 
drew na (np. jodła i św ierk) są bardzo trudne do  
impregnacji przy pom ocy prostych m etod, nagm innie 
używ anych przy konserwacji obiektów  architektury7, 
zwłaszcza przy konserwacji in situ.

Owady niszczące drewno zabytków w Polsce

Badania nad  składem  gatunkow ym  entom ofauny 
niszczącej drew niane zabytki w  Polsce zapoczątko
w ane zostały przez J. Dominika. Początkow o jego 
badania koncentrow ały się na spuszczelu pospolitym  
(.Hylotrupes bajulus Z.) . W następnych latach dostar
czył on wielu spostrzeżeń o w ystępow aniu  kołatków  
(.Anobiidae) niszczących drew niane przedm ioty i b u 
dow le w  Polsce4 oraz opracow ał polski klucz do ich 
oznaczania. Określił rów nież zależność pom iędzy 
ow adam i niszczącymi stare budow le a w ilgotnością 
i w iekiem  drew na oraz innymi czynnikami^.

W świetle dotychczasow ych badań  obcych oraz 
w łasnych obserw acji autorów , ow ady niszczące 
drew no budynków  i ruchom ych obiek tów  zabytko
wych w Polsce m ożna podzielić na 3 grupy, zw iąza
ne z różną w ilgotnością tego materiału:

I. O w ady rozw ijające s ię  w  su ch y m  d r e w n ie  (tj.
0 w ilgotności w  granicach około 10-20%):

A. pospolicie w ystępujące: spuszczel pospolity  
(.Hylotrupes bajulus L )  —  drew no iglaste, kołatek 
dom ow y (Anobium  puncta tum  Deg) —  nolifagiczny;

B. w ystępujące regionalnie lub rzadziej występują- 
„Drzewnictwo” 1966, nr 7, s 121 128; tenże, Czynniki wpływające 
na zagrożenie w Polsce budowli zabytkowych przez owady (w:) 
Zabytkowe drewno. Konserwacja i badania, Warszawa 1987; J. 
Dominik, J. R. Starzyk, Ochrona drewna. Owady niszczące drew
no, Warszawa 1983.
1 i Dominik, Uwagi o owadach...·, tenże, Uwagi o Priobium car

pini Herbst, i Xestobium rufovillosum Deg., dwóch mało znanych 
szkodnikach budowli, „Sylwan” I960, nr 9, s. 45-48; tenże, Wyniki 
badań...; tenże, Wyniki obserwacji nad uszkadzaniem zabytko
wych budowli w Polsce przez tykotka pstrego (Xestobium rufovillo
sum Deg. - Andiidae Col), „Zeszyty naukowe SGGW — Leśnictwo” 
1970, nr 13, s. 43-50; tenże, C zynniki...■ J. Dominik, J. R. Starzyk, 
op cit.
5 J Dominik, Wyniki badań. .. tenże. Czynniki...·, J Dominik, J. 
R. Starzyk, op. cit.
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ce: wyschlik grzebykorożny (Ptilinus pectinicornisL.) 
—  drew no  liściaste, m iazgow iec (Lyctus sp.) —  drew 
no  liściaste, pierścieniow onaczyniow e;

C. no tow ane sporadycznie: Oligomerus brunneus 
Strm., Oligomerusptilinoides Woli.

II. O w ady m o g ą ce  rozw ijać s ię  w  d rew n ie
0  w ilg o tn o śc i p on iżej 20%, ale preferujące lek k o  
za w ilg o c o n e  i zagrzyb ion e  drew no:

A. niezbyt rzadkie: Xestobium rufovillosum Deg.,
B. w ystępujące regionalnie (Tatry, Podhale, O ra

wa): Xestobium austriacum Reitt.
ΙΠ. O w ady rozw ijające s ię  w  za w ilg o co n y m

1 za g rzy b io n y m  drew nie:
A. pospolicie występujące: kołatek uparty (A no - 

bium  pertinax  Z.), zm orsznik czerw ony (Leptura ru
bra Z.), Rhyncolus sp., Cossonus paralelopipedus 
Hrbst.:

B. gatunek o trudnej do ustalenia częstości w ystę
pow ania (jego żerow iska m ylone są z pertinax)·. 
Priobium carpini Hrbst:,

C. praktycznie już n iespotykane w  budynkach, za
sługujące na ochronę: borodziej próchnik (Ergates 
fa b er  Z.).

Lista ow adów  niszczących drew no jest również 
bardzo  dobrze znana w e Francji6.

Najgroźniejsze są ow ady rozwijające się w  suchym  
drew nie. Stwarzają one duże problem y konserw ator
skie, gdyż działania profilaktyczne ograniczają się tu 
praktycznie do stosow ania im pregnatów  zabezpie
czających. Zmiany reżimu wilgotności drew na nie 
dają tu w ielkich efektów , w  odróżnieniu np. od ow a
dów  z trzeciej grupy, gdzie wystarczy doprow adzić 
do  przesuszenia drew na i tym samym likwidacji za
grzybienia i zabicia larw.

Jedynie w  pierwszej grupie daje się zauważyć 
w pływ  w ieku drew na na skład gatunków  ow adów  
i rozm iar porażenia przez niektóre gatunki. Spuszczel 
poraża obiekty, których drew no jest w yrobione nie 
wcześniej jak na początku XIX w .7, co potwierdza 
praw idłow ość sprecyzow aną wcześniej w Niem
czech8. Anobiidae natom iast porażają naw et bardzo 
w iekow e d rew no9.

Miejsce drew na w budynku i zw iązane z tym w a
runki term iczno-w ilgotnościow e wyznaczają również 
podatność na zniszczenie przez spuszczela i kołatka 
dom ow ego:

a) spuszczel, zdecydow any termofil o małych wy
m aganiach w ilgotności drew na, jest spraw cą zni
szczeń głów nie konstrukcji d ach ó w 1'1 oraz zrębo-

6. M. M. Serment, Les principaux insectes <lu bois en France 
(indigeres et importes). „Le Bois National' 20 février 1982, s 19-23
t  J. Dominik, Wyniki badan . op cit., tenże. Czynniki..., op. cit.; 
A Krajewski, Próba ocen i występowania te Polsce owadów będą
cych szkodnikami zabytków i muzealiów na podstawie oględzin 
starych budowli. Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku maszynopis oddany do druku.
8. H Wichmand Ww lange dauert ein Hausbockbefall?, .Anzeiger 
für Schädlingskunde 1941, nr 2. s. 21-24.
9 I Domu к Wyniki badań , tenże, Czynniki..:, A. Krajewski, 
op Clt
10 I D o m in ik  Spuszczel.... tenże, Owady..:, J. Dominik, J. R. 
Starzvk o p  cit В Konarski, Występowanie grzybów i owadów 
niszczących drewno w budynkach Warszawy, „Zeszyty Naukowe 
Akademii Rolniczej w Warszawie — Leśnictwo” 1974, nr 20, s. 71-
79

1. Przykłady impregnatów do zwalczania owadów niszczących 
drewno będące tworzywem zabytków:
A — preparaty produkoivane w Polsce w latach 1970-1980,
В — preparaty produkowane w Polsce w latach 1980-1990,
С— preparaty dostępne w Polsce po 1990 r.
1. Examples of insecticides used for protecting wooden historical 
monuments:
A — insecticides produced in Poland in the years 1970-1980,
В — insecticides produced in Poland in the years 1980-1990,
С— insecticides available in Poland after 1990

»с - т ч .
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w ych konstrukcji ścian budynków 11,
b) polifagiczny kołatek dom ow y, nie lubiący w y

sokich tem peratur i preferujący bardziej w ilgotne 
drew no, niszczy wystrój w nętrz kościołów, ekspona
ty w  m uzeach skansenow skich 12 oraz drew no 
w  p iw nicach13, w spółczesne i w iekow e drew no 
ścian i s tropów 14 oraz stolarkę budow laną15.

Należy dodać tutaj, że od  pew nego czasu w  w yni
ku przeglądów  budow li ustalono, że kołatek dom o
wy w ystępuje w  budynkach częściej niż spuszczel16. 
Wydaje się, że m inął bezpow rotnie czas, gdy w e 
w schodniej Polsce zdecydow anie przew ażały drew 
niane budynki, nieom al w  100% opanow ane przez 
spuszczela .

Prawo dopuszczające środki ochrony drewna, 
normy badawcze, instytucje prowadzące badania

Zgodnie z rozporządzeniem  (Rozporządzenie Mi
nistra Budownictwa i Przemyślu Materiałów Budow
lanych z  dnia 29 kwietnia 1975 r. w sprawie dopu
szczenia do stosowania w budownictwie nowych m a
teriałów oraz nowych metod wykonania robót bu
dowlanych , Dziennik Ustaw nr 14, poz. 82), do w y
daw ania decyzji o dopuszczeniu do pow szechnego 
stosow ania w  budow nictw ie, rów nież zabytkowym , 
now ych m ateriałów  (a w ięc i środków  ochrony 
drew na) upow ażniony  jest Instytut Techniki B udow 
lanej w  W arszawie. Nie dysponując w łasnym  insekta- 
rium, opiera się on  na w ynikach uzyskanych w  in
nych placów kach badaw czych. Jego ocenie nie p o d 
legają im pregnaty przeznaczone do celów  pozabu- 
dowlanych: np. do dezynsekcji dzieł sztuki. W cze
śniej wszystkie środki ochrony drew na dopuszczane 
były do produkcji i obrotu handlow ego przez Komis
ję N aukow o-Techniczną przy Instytucie Technologii 
D rew na w  Poznaniu, w  której zasiadali przedstaw i
ciele obu tych instytutów.

O d początku 1994 r. spraw ę dopuszczenia wszyst
kich środków  ochrony drew na do produkcji i stoso
wania przejąć ma Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
([Ustawa z  dnia 3  kwietnia 1993 r. o badaniach i cer
tyfikacji, Dziennik Ustaw RP, nr 55).

W szystkie środki ochrony drew na m uszą posiadać 
pozytyw ną opinię Państw ow ego Zakładu Higieny 
w  W arszawie, ze w zględu na konieczność zapew nie
nia bezpieczeństw a ludziom.

O w adobójcze w łaściwości im pregnatów  do ochro
ny drew na badane są w  Polsce w edług m etod zaw ar
tych w  trzech norm ach:

1) BN-63/6058-04 ( Środki ochrony drewna. O zna
czanie metodą klockową skuteczności zabezpiecza
nia drewna przed  owadami), służącej do oceny sku
teczności profilaktycznego zabezpieczania drew na 
przed ow adam i, przede wszystkim przy pom ocy p ro 
stych m etod w prow adzania środka, np. poprzez sm a

li. J. Dominik, Spuszczel...·, tenże, Owady...·, tenże, Uwagi o owa
dach...·, tenże, Badania..:, tenże, Wyniki badań..:, tenże, Czynni
ki..:,]. Dominik, J. R. Starzyk, op. cit.; A. Krajewski, op. cit.
12. A. Krajewski, op. cit.
13- В. Konarski, op. cit.; A. Krajewski, op. cit.
14. J. Dominik, Wyniki badań..:, tenże, Czynniki..:, В. Konarski,
op. cit.

row anie, opryskiw anie czy krótkotrw ałą kąpiel (o d 
pow iednik zachodnioeuropejskiej norm y EN 46 —  
Holzschutzmittel. Bestimung der vorbeugenden Wir
kung gegenüber Eilarven von Hylotrupes bajulus (Lin
naeus) (Laboratoriumsverfahren), Februar 1977);

2) BN-63/6058-03 (Środki ochrony drewna. O zna
czanie wartości owadobójczej metodą klockową), słu 
żącej zasadniczo do określenia w artości ow adobój
czej, a w ięc do kwalifikow ania im pregnatu jako środ
ka ochrony drew na, oraz ew entualn ie  do oceny 
skuteczności profilaktycznego zabezpieczenia drew 
na przy pom ocy m etod ciśnieniow ych (odpow iednik  
zachodnioeuropejskich norm  EN 47 i EN 21 —  o d p o 
w iednio Holzschutzmittel. Bestimung der Giftwerte 
gegenüber Larven von Hylotrupes (Linnaeus) (Labo
ratoriumsverfahren), Februar 1977 oraz Holzschut
zmittel. Bestimung des Giftwertes gegenüber Anobium  
punctatum  (De Geer) durch Umsetzen von Larven 
(Laboratoriumsverfahren), August 1975);

3) BN-63/6058-02 (Środki ochrony drew na. O zna
czanie skuteczności zw alczania owadów w drewnie), 
służącej do oceny skuteczności niszczenia larw  przy 
pom ocy im pregnatu w  już opanow anym  przez nie 
drew nie (odpow iednik  zachodnioeuropejskiej norm y 
EN 22 — Holzschutzmittel. Bestimung der bekäm
pfenden Wirkung gegenüber Larven von Hylotrupes 
bajulus (Linnaeus) (Laboratoriumsverfahren), Au
gust 1975).

Należy podkreślić, że w  Polsce w łaściw ości zwal
czające im pregnatów  ocenia się w edług  obow iązują
cej norm y tylko na spuszczelu pospolitym . Brak 
natom iast w śród polskich norm  odpow iedn ika  za
chodnioeuropejskiej norm y EN 48, pozw alającej oce
nić skuteczność zwalczania Anobium  puncta tum  
Deg. W praw dzie m etodę taką zaleca s ię18, ale jedynie 
w  formie propozycji, a nie obow iązującej norm y. O 
ile autorom  w iadom o, w ykorzystano ją tylko raz przy 
badaniu preparatu F-8, który nie w szedł do  produkcji.

Można zaryzykować stw ierdzenie, że wszystkie 
polskie norm y dotyczące badań  ciekłych środków  
ochrony drew na na ow adach stanow ią uproszczoną 
wersję daw nych norm  zachodnioniem ieckich, które 
z czasem  stały się podstaw ą wyjściową dla stw orzenia 
norm  obow iązujących w e W spólnocie Europejskiej.

Nie istnieją natom iast w  Polsce p raw nie obow iązu
jące normy, w edług których m ożna byłoby badać 
skuteczność działania gazów  lub fizycznych m etod 
dezynsekcji drew na. W tym zakresie każdy z badaczy 
m oże w ykazać się w łasną pom ysłow ością, co w  przy
padku fizycznych m etod dezynsekcji d rew na czasami 
prow adziło do m ylnych w niosków  w  w yniku błędnej 
m etodyki badań. U trudnia to rów nież porów nyw al
ność w yników.

Badania skuteczności działania im pregnatów  zwal
czających ow ady w ykonyw ał do 1986 r. prof, dr hab. 
J. Dom inik na W ydziale Leśnym SGGW-AR w  Warsza-

15. B. Konarski, op. cit.
16. Tamże; A. Krajewski, op. cit.; J. Ważny, M. Czajnik, Występo
wanie grzybów i owadów niszczących drewno w budynkach woj. 
olsztyńskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Warszawie 
— Leśnictwo” 1974, nr 20, s. 81-88.
17. J. Dominik, Badania...
18. J. Dominik, J. R. Starzyk, op. cit.
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wie. W obecnej chwili brak jest w  Polsce instytucjo
nalnego w ykonaw cy takich testów . O d 1986 r. do 
chwili obecnej w ykonyw ał je jeden ze w spółautorów  
na zasadzie ou tsidera1;. O d początku 1993 r. planuje 
się, że badania środków  ochrony drew na przejmą 
laboratoria, k tóre uzyskają akredytację Polskiego 
Centrum  B adań i Certyfikacji.

Środki dezynsekcji drewna

C iek le śro d k i o c h r o n y  d rew n a  —  im p regn aty
Najstarszym sposobem  zw alczania ow adów  

w  drew nie jest nasycanie tego materiału płynnymi 
insektycydam i. Należy podkreślić, że jedynie płynne 
insektycydy m ogą łączyć cechy środków  zwalczają
cych i zabezpieczających przed ponow nym  op an o 
w aniem  przez owady, chociaż nie wszystkie im pre
gnaty służące do zabezpieczania drew na nadają się 
rów nież do  jego dezynsekcji. Środki przeznaczone do 
zw alczania pow inny charakteryzow ać się głębokim  
w nikaniem  w  strukturę drew na przy stosow aniu p ro 
stych m etod  nasycania20 przedm iotów  w ykonanych 
z drew na. Jako  m etody impregnacji praktycznie sto 
suje się w  Polsce sm arow anie, opryskiw anie, wstrzy
kiw anie chem icznych środków  dezynsekcji w  otwory 
w ylotow e ow adów  lub (rzadziej) w  specjalnie na
w iercone otwory. Do niedaw na uw ażano, że środki 
dezynsekcyjne pow inny rów nież uw alniać toksyczne 
gazy, co zw iększa zasięg penetracji21. Z tego w zględu 
im pregnaty przeznaczone do zwalczania ow adów  
w  drew nie rekrutow ały się z grupy środków  olejo
w ych lub środków  solnych uwalniających fluorow o
dór (kw aśne fluorki)22. Np. pod  koniec lat sześćdzie
siątych takimi środkam i dezynsekcji drew na budyn
ków  w  Polsce były „Tetra 3” i „Xylamit Super”23. 
W latach siedem dziesiątych środkam i do dezynsekcji 
drew na poprzez w strzykiw anie w  otw ory w ylotow e 
były m ieszanki lindanu z różnym i insektycydami 
z grupy organicznych zw iązków  fosforowych, (np. 
„Kołatkol” zawierający dieldrin) lub karbam inianów  
(np. „Kołatkozol” zawierający propoksur). Do zwal
czania poprzez  pow lekanie  pow ierzchni drew na 
i w strzykiw anie w  otw ory w ylotow e ow adów  uży
w any był „Antox” zaw ierający pięciochlorofenol 
i m etaksychlor. Po zakazie stosow ania pięciochlrofe- 
nolu i lindanu w 1986 r. zastąpiony został przez ,Дп- 
tox W ” zawierający obok m etoksychloru parakum y- 
lofenol. Przeznaczony głów nie dla budynków  w  m u
zeach skansenow skich i w ykazujący znacznie lepsze 
w łaściw ości z punktu  w idzenia potrzeb ochrony śro
dow iska, niestety nadaje drew nu lekko tłusty połysk, 
stąd jest mniej odpow iedni dla dzieł sztuki (np. rzeźb, 
mebli, podobrazi). W obecnej chwili zastępow any 
jest ulepszonym i wersjami preparatu  produkow any
mi w  Zakładzie Chemii Budowlanej w  W arszawie.

19. A. Krajewski, Ocena przydatności niektórych impregnatów 
olejowych produkcji Zakładu Chemii Budowlanej do dezynsekcji 
drewna sosnowego, „Sylwan” 1988, nr 11-12, s. 115-120 oraz inne 
wyniki nie publikowane.
20. G. Becker, Die Wirksamkeit von Schutzmitteln gegen hol
zzerstörender Insekten mit ionisierender Strahlung, „Neue Mu
seumskunde” 1983, s. 208-215; J. Dominik, Badania nad dezyn
sekcją drewna, przez powlekanie jego powierzchni preparatami
„Tetra 3" i ,Xylamit super", „Zeszyty Naukowe SGGW — Leśnic-

Dotychczas jeszcze nie pojawiły się one na rynku — 
dostarczono jedynie próbne partie niektórym  pla
ców kom  m uzealnym . W odróżnieniu od  „Antoxu 
W ”2-1 ich właściwości ow adobójcze dotychczas nie 
zostały p rzebadane w edług obow iązujących norm. 
Znajdujący się od niedaw na w  sprzedaży „Hylotox” 
(prod. sp. z o. o. Altax w  Poznaniu) rów nież nie 
został poddany  takim badaniom . Brak badań  udow a
dniających skuteczność polskich środków  ochrony 
drew na przed ow adam i staje się w  ostatnim  okresie 
n iepokojącym  zjawiskiem, mającym tendencję do 
utrw alania się.

O becnie na polski rynek docierają rów nież p ro 
dukty firm zachodnioeuropejskich. O ferow anym i 
preparatam i do zw alczania ow adów  w  drew nie dzieł 
sztuki są np. „Xylamon H olzw urm  T od” (prod. Deso- 
wag), „W oodworm Killer” (prod. Cuprinol) oraz „Hol
zw urm  Ex” (prod. Pigrol).

Preparatam i oferow anym i do dezynsekcji drew na 
w  budynkach, mającymi atesty PZH, są np. ,A ntox 
W ”, „Hylotox”, „Holzwurm Ex”, ,A ylam on Holzwurm  
T od”, „Basileum H olzw urm  BV” oraz „Basileum Hol
zwurm  und Pilz VB”. Sporadycznie odno tow ano  rów 
nież użycie do dezynsekcji drew na obiektu architek
tonicznego preparatu  „Defence Anti-Insectool” 
(H oechst) nie posiadającego atestu PZH.

W szystkie now e preparaty  używ ane obecnie 
w  Polsce do dezynsekcji drew na dzieł sztuki i m uze
aliów zawierają syntetyczne pyretroidy („Hylotox”, 
„Xylamon H olzw urm  Tod”, „Holzwurm Ex”, „Wood
w orm  Killer”) i uchodzą za mało szkodliw e dla czło
w ieka i zw ierząt stałocieplnych. Z rezygnow ano 
w  nich z uw alniania silnie toksycznych gazów , uzy
skując głębokie w nikanie w  strukturę drew na dzięki 
starannem u doborow i rozcieńczalników . W przypad
ku preparatów  do dezynsekcji drew na w  budynkach 
w  grę w chodzą rów nież inne substancje czynne, 
zwłaszcza jeśli zakres działania ochronnego rozsze
rzony jest na grzyby.

N awet po  um iejętnym  dobraniu w łaściw ych im
pregnatów  do dezynsekcji drew nianych zabytków  
i obiektów  m uzealnych w ym agana jest duża ostroż
ność w  ich stosow aniu. Łatwo jest spow odow ać 
uszkodzenie pow łok (polichrom ie, złocenia, politury 
itp.). W spom niane roztw ory w odne kw aśnych fluor
ków  (daw niej stosow ane) m ogą dodatkow o pow o 
dow ać uszkodzenia drew na i pokryw ających go p o 
w łok z pow odu pęcznienia i skurczu wysychającego 
tworzywa oraz korozję szkła.

Gazy
Środki gazow e są bardzo skuteczne przy dezyn

sekcji drew na, zwłaszcza przy użyciu m etod ciśnie
niowych. M etody te wym agają kom ór gazow ych —  
np. w  W arszawie istnieją dw ie takie komory: w  Mu
zeum  N arodow ym  O ddział W ilanów oraz w  M uzeum

two” 1968, nr 10, s. 117-132; J. Dominik, J. R. Starzyk, op. cit.; M. 
M. Serment, Efficacité curative de quelques produis de protection 
de la surfance du bois vis-à-vis des Larves de Luctus brunneus 
Steph., „Courier de l’Industrial do Bois et de l’Ambenblement” 1980, 
nr 3, s. 1-6.
21. G. Becker, op. cit.; J. Dominik, J. R. Starzyk, op. cit.
22. G. Becker, op. cit.
23. J. Dominik, Badania nad dezynsekcją...
24. A. Krajewski, op. cit.
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Etnograficznym. Pew ne trudności stw arza natom iast 
w ykonyw anie gazow ania dużych obiek tów  m uzeal
nych czy zabytków  architektury. Zabiegi takie m ogą 
być w ykonyw ane przez w yspecjalizow ane firmy. 
Usługi takie św iadczy m.in. Zakład Zw alczania 
Szkodników  Żywności w  Warszawie.

Jedynym  środkiem  gazow ym  produkow anym  
w  Polsce przeznaczonym  do tego celu jest „Rotanox” 
(zawierający 10% tlenku etylenu i 90% dw utlenku 
w ęgla, p rodukow any przez N adodrzańskie Zakłady 
„Rokita” w  Brzegu), który został p rzebadany pod  
w zględem  w łaściw ości ow adobójczych25. W spo
m niany Zakład Zwalczania Szkodników  Żywności 
stosuje rów nież inne gazow e środki ow adobójcze 
(np. fosforow odór i brom ek metylu).

D obór środków  do  gazow ania w ym aga rów nież 
dużej w iedzy konserw atorskiej ze w zględu na m ożli
w ości oddziaływ ania na substancje będące wraz 
z drew nem  tw orzyw em  obiektu oraz ze w zględu na 
w ybuchow e właściwości niektórych związków.

D rew no poddaw ane dezynsekcji przez gazow anie 
w ym aga uzupełniającego zabezpieczenia płynnymi 
insektycydam i, np. za pom ocą płytkich i niekłopotli- 
w ych m etod impregnacji.

F izyczn e m eto d y  d ezyn sek cji d rew n a
Skuteczne m etody dezynsekcji drew na opierają się 

na w ykorzystaniu kilku zakresów  fal elektrom agne
tycznych. Ultradźwięki nie nadają się do  tego, cho
ciażby ze w zględu na m ożliwość uszkodzenia ob iek
tów  (zwłaszcza w ykonanych z różnorodnych m ate
riałów). Również zastosow anie podciśnienia nie ro
kuje pozytyw nych rezultatów. O w ady są bardzo o d 
p o rne  na niskie ciśnienia, co autorzy stwierdzili 
w  niepublikow anych dośw iadczeniach, a drew no 
stanow iące system kapilar stanow i do pew nego stop
nia czynnik osłaniający.

P ro m ien ie  gam m a
Badania nad w ykorzystaniem  prom ieni gam m a do 

dezynsekcji drew na prow adzi się w  Europie już od 
p onad  30 lat. Szczególnie w iele w niosły dośw iadcze
nia na larw ach różnych gatunków  chrząszczy niszczą
cych drew no, przeprow adzone przez J. D. Bletch- 
ly’ego26 oraz M. Bära, G. Kernera, W. Kohlera, W. 
U ngera27. O d lat siedem dziesiątych prom ieniow anie

25. J. Dominik, P. Rudniewski, J. Ważny, Badania nad zastosowa
niem tlenku etylenu do dezynsekcji dreuma zabytkowego, „Zeszyty 
Naukowe SGGW — Leśnictwo” 1970, nr 14, s. 165-170.
26. J. D. Bletchly, Some Laboratory Investigations on the Eradica
tion of Wood-Boring Insectts by Gamma Radiation (w:) Proc. X-tb 
Int. Cong. Ent., Montreal 1956, nr 4, s. 385-389; tenże, The effect of 
gamma-radiation on some wood boring insects, .Annals of applied 
Biology” 1961, nr 49, s. 3Ó2-370; tenże, Effects on subsequent 
generations offer gamma-irradiation of larvae of Luctus brunneus 
(Steph.) (■Coleoptern, Lyctidae) .Annals of applied Biology” 1962, 
nr 50, s. 661-667.
27. M. Bär, G. Kerner, W. Köhler, W. Unger, Die Bekämpfung 
holzzerstörender Insekten mit ionisierender Strahlung, „Neue Mu
seumskunde” 1983, s. 208-215.
28. B. Detanger, R. Ramiere, C, de Tassigny, R. Eymery, L. de 
Nadaillac, The treatment of wooden objects, „Revue Bois et Forest 
des Trpoiques” 1974, nr 154, s. 59-62; J. Urban, P. Justa, Conserva
tion by gamma radiation, The Museum of Central Bohemia in 
Roztoky, „M useum " 1986, nr 151, s. 1б5-1б7.
29. М. Bär et al., op. cit., A. Krajewski, Zwalczanie owadów —

gam m a uzyskało m ożliw ość praktycznego zastoso
w ania do ochrony zabytków  dzięki program ow i 
„Nucleart” (zrealizow anem u w e Francji), budow ie 
kom ory jonizacyjnej CRF w R oztokach (Czechy) oraz 
budow ie przenośnego  urządzenia HWK-3 w  byłej 
NRD. Jednak zalecane w cześniej daw ki w  granicach 
0,25 —  0,5 kGy28 pow odują zbyt pow olne  w ym iera
nie larw A nobium puncta tum  Deg 29, P tilinuspectni- 
cornis L. i innych kołatków 30.

Anobiidae należą do grupy chrząszczy najbardziej 
odpornych na prom ienie gam m a, spośród  szkodni
ków  zabytków  ustępują jedynie m otylom , tj. m olom  
niszczącym tekstylia31. Do uw alniania zabytkow ych 
obiektów  od kołatków  w łaściw a jest daw ka około 3 
kGy, co postulow ali wcześniej M. Bär i w spó łau to 
rzy , natom iast daw ki rzędu 0,25 —  0,5 kGy m ogą 
być stosow ane przeciw ko bardziej w rażliw ym  lar
w om  Hylotrupes bajulus15.

W chwili obecnej w  Polsce istnieją techniczne w a
runki do przeprowadzania dezynsekcji drew na za p o 
mocą promieni gamma, np. Międzyresortowy Instytut 
Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej ma kom orę 
jonizacyjną (6oCo) o w ym iarach około  4 x 4 x 2,2 m, 
umożliwiającą w ykonanie takich zabiegów . Niestety, 
o ile nam  w iadom o na podstaw ie kw erendy  piśm ien
nictwa fachow ego i w iadom ości uzyskanych z róż
nych instytutów zajmujących się prom ienio tw órczo
ścią, do tej pory w  Polsce nie w ykorzystano w  prak
tyce tej m etody dezynsekcji d rew na pom im o prób  jej 
popularyzacji31 oraz ogłoszonej w  prasie oferty Mię
dzyresortow ego Instytutu Techniki Radiacyjnej.

P ro m ien ie  p o d czerw o n e
Stosowanie prom ieni podczerw onych  do  dezyn

sekcji drew na ma praw ie sześćdziesięcioletnią h isto
rię obfitującą w  sukcesy. D uże zasługi w  dziedzinie 
przebadania i upow szechnien ia w  praktyce tej m eto
dy mają Duńczycy i Niemcy35.

Prom ienie podczerw one są em itow ane p rzez czą
steczki nagrzanego pow ietrza. Praktycznie w ykorzy
stuje się zabójcze dla ow adów  nagrzanie d rew na do 
tem peratury 60-70°C. Zważywszy na dobre w łaściw o
ści drew na jako izolatora term icznego, w  czas zabie
gu musi być w kalkulow ana w ielogodzinna popraw ka 
na nagrzanie tego m ateriału, a strum ień nadm uchi-

szkodników technicznych drewna za  pomocą promieni gamma 
(w:) Ochrona drewna — XVSympozjum., Rogów 26-28 września
1990, Warszawa 1990.
30. A. Krajewski, Zwalczanie...
31. S. Ignatowicz, Możliwość zwalczania szkodników magazyno
wych za  pomocą promieni jonizujących, „Postępy Nauk Rolni
czych” 1983, nr 2, s. 97-115, a także A. Krajewski — nie publiko
wane wyniki badań.
32. M. Bär et al., op. cit.
33. A. Krajewski, Zwalczanie..:, A. Krajewski, Wykorzystanie pro
mieniowania gamma do ochrony zabytków, „Ochrona Zabytków”
1991, nr 2, s. 101-111.
34. D. Mączyński, Zastosowanie promieniowania gamma w dzie
dzinie konserwacji zabytków  „Ochrona Zabytków” 1985, nr 4, 
s. 311-314; A. Krajewski, Wykorzystanie...
35. K. Jensen, Wärme als Bekämpfung gegen Hausbock, .Mitteilun
gen der Gesellschaft für Vorratschutz” 1933, nr 3; W. Behrenz, G. 
Technau, Untersuchungen zur Immuniesierung des Holzes durch 
Heissluftbehandlug, „Holz als Roh — und Werkstoff” 1956, nr 12, 
s. 457-458; H. Schmidt, A. Schneider, Abtötende und Vorbeugende 
Wirkung bei Hausbockbekämpfung mit Heissluft, „Holz als Roh —
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w anego  pow ietrza m usi mieć odpow iednio  wyższą 
tem peratu rę  (90-110°C). Pow szechne stosow anie tej 
m etody dezynsekcji d rew na w  budynkach w  Danii 
doprow adziło  do bardzo  silnej redukcji populacji 
spuszczela. W N iem czech rów nież liczne firmy w y
korzystyw ały tę m etodę.

O ile sposób  ten  nie jest zbyt odpow iedni do 
dezynsekcji dzieł sztuki, zwłaszcza zawierających 
oprócz drew na inne materiały, jak farby, lakiery, 
kleje, polichrom ie i złocenia, to z pow odzeniem  m o
że być stosow any do  dezynsekcji surow ego drew na 
(np. w ięźby dachów ). Sposób ten nie zabezpiecza 
jednak drew na przed  ponow nym  porażeniem  przez 
ow ady36.

Pom im o w erbalnego  zainteresow ania oraz istnie
jących m ożliwości technicznych, do tej pory —  sądząc 
po  przeglądzie fachow ego piśm iennictw a i oględzi
nach  licznych obiek tów  zabytkow ych w  trakcie kon 
serwacji —  nie zastosow ano w  Polsce dezynsekcji 
d rew na przy pom ocy gorącego powietrza.

Pragniem y podkreślić, że użycie „punktow ych” 
źródeł prom ieni podczerw onych  (lampy) nie nadaje 
się do dezynsekcji drew na, zwłaszcza w  obiektach 
zabytkow ych37.

Fale rad iow e o  w ie lk ie j i bardzo w ielk iej czę 
s to t liw o śc i

Fale te zostały stosunkow o daw no przebadane w e 
Francji38, byłym Związku Radzieckim39, w  Belgii"'0, 
w  N iem czech41, w  Wielkiej Brytanii42 oraz w  Szwaj
carii43.

W Polsce zw rócono na nie uw agę rów nież daw-

und Werkstoff” 1957, nr 10, s. 406-410; G. Becker, J. Loebe, Hitze- 
empfindlichkeit holzzerstörender Käferlarven, „Anzeiger für 
Schädlingskunde” 1961, nr 10, s. 149.
36. W. Behrenz, op. cit.; H. Schmidt, op. cit., A. Krajewski, Fizyczne 
metody dyzynsekcji drewna, Dokumentacja etapowo-końcowa za  
lata 1988-1989 dot. tematu FPT 3/88, PP PKZ OBiK, Warszawa,
1989.
37. A. Krajewski, Próba dezynsekcji...
38. M. Jacquiot, De l'emploi du chauffage par haute frequence pour 
la destruction des insectes des bois mis en oeuvre, „Camptes Rendus 
de l’Academie d’Agriculture de France” 1949, nr 15 s. 635.
39. G. E. Osmołowskij, Primienienije tokow wysokoj czastoty dlja 
borby s nasiekomymi, rozruszitieliami drieiviesiny „Trudy Instituta 
Liesa” 1950, nr 6, s. 162-181.
40. W. E. Van de Bruel, F. Pietermaat, D. Bollearts, P. Stefens, 
Recherches sur la destruction au moyen d ’un champ electrique 
a très hautefrequence des insectes xylophagesforant les bois ouvres, 
„Mededelingen vom de Landbouwhogeschool en de Opzoekin- 
gsstations van de Staat te Gent” I960, nr 25, s. 1377-1391; E). 
Bollaerts, J. Quolin, W. E. Van den Bruel, Nouvelles recherches 
relatives e l ’utilisation des proprirtes des micro-ondes, pour la 
destruction des insectes dissimules dans le bois, „ M e d e d e l i n g e n  vom 
de Landbouwhogesschool en de Opzoekingstations van de Staat 
te Gent” 1961, nr 26, s. 1435-1450.
41. W. Berwig, A. F. Schühly, Über die Einwirkung vom. Mikrowellen 
auf im Nadelstammholz lebende Insekten, „Nachrichtenblatt des 
Deutschen Pflanzenschutzdinsten” 1964, nr 2, s. 17-20.
42. A. Morris Thomas, M. G. White, The sterilization of insect — 
infested wood by high-frequency heating, „Wood” 1952, nr 24,

no44, analizując jednak tylko teoretycznie tę możli
w ość dezynsekcji drew na. Pierw sze dośw iadczenia 
przeprow adzone w  Polsce45 w ydaw ały się potw ier
dzać obiecujące możliwości. Jednak  bardziej staran
nie i p lanow o prow adzone badania46 w ykazały sto
sunkow o niew ielką przydatność tej m etody. O w ady 
giną na skutek silnego nagrzew ania w  krótkim  czasie 
ich ciał i otaczającego je drew na. N agrzew anie to jest 
w ynikiem  tarcia m olekularnego  cząsteczek w ody 
(które są dipolam i) zawartej w  ciałach ow adów  
i w  drew nie w  elektrom agnetycznym  polu  szybko- 
zmiennym. Niestety, charakter tych fal ogranicza ich 
zastosow anie tylko do surow ego drew na. D rew no 
nagrzew a się tu w  sposób  skokow y. W ysokie tem pe
ratury oraz tow arzyszący im skurcz drew na mogą 
pow odow ać uszkodzenia typu pękania i topienia się 
farb i lakierów. W przypadku złoceń lub cienkich 
obiektów  m etalow ych (szpilki i druty) w  w yniku p o 
wstania p rądów  w irow ych47 m ożliwe jest naw et za
palenie drew na. Ponadto  jest to bardzo pracochłonny 
sposób dezynsekcji ze w zględu na małą pow ierzch
nię drew na, która jednorazow o m oże być pokryta 
polem  elektrom agnetycznym  o skutecznym  natęże
niu. Z tego w zględu (podobn ie  jak w  krajach zachod
niej Europy) fale radiow e o wielkiej i bardzo  wielkiej 
częstotliwości dotychczas nie zostały zastosow ane do 
zwalczania ow adów  w  obiektach zabytkowych. Po
siadaczem  urządzeń  m ikrofalowych do dezynsekcji 
drew na był w  latach osiem dziesiątych O ddział Wroc
ławski PP PKZ.

s. 407-410; A. Watson, В. M. Moss, Microwaves and Moisture in 
Building Research, „British Communication and Electronics”, No
vember 1964, s. 778-781; J. D. Bletchly, Very high frequency 
radiowaves and wood-boring insect control, „Holzforschung” 1965, 
nr 2, s. 47-52.
43. О. Wälchli, P. Tscholl, Möglichkeiten der Bekämpfung hol
zzerstörender Insekten ohne Giftanwendung, „Holz als Roh — und 
Werkstoff” 1975, nr 33, s. 49-53-
44. K. Olszowski, Zastosowanie fa l radiowych ultrakrótkich do 
zwalczania szkodników drzewa, „Ochrona Zabytków” 1948, nr 3- 
4, s. 115-120.
45. Z. Ratajczak, L. Dziedzic, Z badań nad zastosowaniem, pola 
elektrycznego wielkiej częstotliwości do zwalczania owadów — 
szkodników technicznych drewna, „Zeszyty Naukowe SGGW — 
Leśnictwo” 1968, nr 12, s. 123-132; Z. Burski, A. Zygmunt, Badania 
możliwości sterylizacji drewna polichromowanego za  pomocą 
energii mikrofalowej (w:) Materiały z  II Ogólnopolskiego Zjazdu 
Chemików Konserwatorów, Toruń-Bachotek 1981, „Informator 
PKZ” 1981, s. 39-47.
46. A. Krajewski, A. Zygmunt, Z. Burski, Die Mikrowellenanwen
dung zur Bekämpfung der holzzerstör eden Insektenlarven (w:) 
6-th International Restorer Seminar, Veszprem 13-23 07.1987, 
Budapest 1987, s. 67-82; A. Krajewski, Fizyczne metody...·, A. 
Krajewski, Możliwości zastosowania mikrofal do dezynsekcji igla
stego drewna budowlanego, „Studia i Materiały PKZ”, Warszawa
1990.
47. M. Jacquiot, op. cit., A. Krajewski, Fizyczne metody..., A. 
Krajewski, Możliwości zastosowania...
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Problems of insect control in wooden relics in Poland

In our activity in the Foundation for the Protection of 
Monuments in Warsaw we frequently encounter problems 
concerning the extermination of insects which cause da
mage to wooden historical objects. Numerous expert opi
nions on the state of the relics, a survey of professional 
literature on the subject as well as previously conducted 
laboratory experiments have made it possible to voice our 
opinion about the effectiveness of various methods applied 
in the battle against insects, conceived as technical sources 
of devastation of wood.

The most frequently encountered construction material 
of Polish wooden architecture is coniferous — predomi
nantly the pinus silvestris L. and the abies alba Mill, (pine 
and fir). Interiors also display oak (Quercus sp.) and linden 
(Tilia sp.).

Among 12 species of insects the most frequent and 
most dangerous are Hylotrupes bajulus L. and Arobium 
punctatum Deg. Both are used in tests which define the 
effectiveness of remedies employed for the protection of 
timber.

Polish technical norms which pertain to the examina
tion of imprégnants foresee only the use of larvae of 
Hylotrupes bajulus L. while norms observed in the Euro
pean Community include also larvae of the deathwatch. 
Such efficiency research was carried out in Poland up to 
1986 by prof. dr hab. J. Dominik, and subsequently conti
nued by one of co-authors. Investigations into physical 
methods of exterminating insects are not discussed in 
Polish norms.

The most frequently employed method is a simple 
chemical operation (spraying, short baths, lubrication). At 
present, our market offers two Polish products as well as 
several from Western Europe, chiefly Germany.

The establishment of a center which would conduct 
current effectiveness tests of such products, particularly by 
taking into consideration the research norms of the Euro
pean Community appears to be an extremely urgent task.

The use of gas for the extermination of insects in 
wooden monuments is rare. Only two museums in Warsaw 
have at their disposal their own gas chambers, while 
a single enterprise can perform such an operation in situ.

During his own research, one of the authors found that 
microwaves are of little use in insect extermination; infra
red rays issued by point sources are useless in this particu
lar instance, especially as regards works of art.

The method of exterminating insects in architectonic 
constructions with the application of hot air, konwn for 
quite some time in Denmark and Germany, has not been 
tried in Poland.

Gamma rays have proved to be highly effective but our 
publications whose purpose it was to popularize this 
method have not met with a response, especially in Po
land. One of the authors has conducted a number of 
experiments on the gamma rays not only for the purposes 
of exterminating insects which damage wood but also 
those which attack books and fabrics. The outcome of this 
investigation will be published in the nearest future.
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