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VIDEOENDOSKOPIA JAKO METODA OCENY STANU 
DREWNIANYCH KONSTRUKCJI W ZABYTKACH

nà obserwacj´ zniszczeƒ znajdujàcych si´ w polu wi-
dzenia o kàcie ok. 120° i w odleg∏oÊci od 5 cm do
kilku metrów od kamery. Elastyczna sonda mo˝e byç
wprowadzana przez niewielkie otwory (np. szpary
lub poluzowane elementy). Jej koniec z kamerà jest

ruchomy, co umo˝liwia obserwacj´ we wszystkich
kierunkach. Obraz jest wyÊwietlany na ma∏ym moni-
torze manipulatora sondy lub przesy∏any na du˝y mo-
nitor (np. laptopa), a tak˝e nagrywany, co umo˝liwia
póêniejsze analizy i interpretacje. 

Drewno jest materia∏em, który bardzo cz´-
sto wyst´puje w obiektach zabytkowych.

Nierzadko stanowi ono budulec ca∏ej kon-
strukcji, jak np. w koÊcio∏ach drewnianych,
dworach, chatach, wiatrakach. W wi´kszoÊci
budowli jest ono obecne w postaci wi´êb da-
chowych (koÊcio∏y, zamki, pa∏ace, kamieni-
ce), stropów, stolarki okiennej i drzwiowej. 

Drewno nara˝one jest na degradacj´ pod
wp∏ywem oddzia∏ywania grzybów i ksylo-
fagicznych owadów. Rozwijajà si´ one naj-
cz´Êciej wewnàtrz elementów drewnianych,
pozostawiajàc niejednokrotnie powierzchni´
niemal nienaruszonà. Niekiedy jedynymi
symptomami rozwoju szkodników mogà byç:
w przypadku grzybów – nieznaczne przebar-
wienia drewna, a w przypadku owadów –
nieliczne i drobne otwory. Wykrycie szkod-
ników dodatkowo utrudniajà cz´sto materia∏y
wykoƒczeniowe, takie jak m.in. tynki, trzci-
na, malatura czy ok∏adziny z innych gatun-
ków drewna (parkiety, szalunki i boazerie).
Konserwator dokonujàcy przeglàdu kon-
strukcji drewnianych cz´sto nie jest w stanie
dokonaç pe∏nej oceny stanu jej zachowania.
Szczegó∏owe inspekcje wymagajà wykonania
odkrywek, po∏àczonych niekiedy ze zniszcze-
niem wykoƒczeniowych warstw zewn´trz-
nych, co w przypadku niepotwierdzonych po-
dejrzeƒ wydaje si´ nieuzasadnione. 

Nowoczesnym urzàdzeniem wychodzà-
cym naprzeciw potrzebom konserwatorskim
jest videoendoskop przemys∏owy. Przyrzàd
ten pozwala na badanie wszelkich niedo-
st´pnych przestrzeni, w których mogà wy-
st´powaç szkodniki drewna i powsta∏e w wy-
niku ich rozwoju uszkodzenia. Sondy o d∏u-
goÊci od 3 do 10 m i Êrednicy poni˝ej 1 cm
umo˝liwiajà penetracj´ bez koniecznoÊci na-
ruszania warstw wykoƒczeniowych. Kamera
zainstalowana na koƒcu sondy, zaopatrzona
w niezale˝ne êród∏o Êwiat∏a, umo˝liwia zdal-

1. PrzenoÊne stanowisko videoendoskopowe podczas badaƒ w Wilanowie.
Fot. A. Krajewski.
1. Portable videoendoscopy stand in the course of research conducted in
Wilanów. Photo: A. Krajewski.
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Wspó∏praca podj´ta przez pracowników Zak∏a-
du Ochrony Drewna SGGW z konserwatorami 
obiektów zabytkowych, takich jak Pa∏ac w Wilano-
wie i Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, wyka-
za∏a du˝à praktycznà przydatnoÊç videoendoskopii
przemys∏owej w wykrywaniu uszkodzeƒ drewna spo-
wodowanych przez czynniki tzw. biokorozji. 

W Pa∏acu w Wilanowie, podczas prac konserwa-
torskich w skrzydle po∏udniowym, videoendoskop za-
stosowano do inspekcji pod∏óg i stropów nad Salami
MyÊliwskimi i Pokojami Chiƒskimi. Lokalne, silne
zniszczenia stwierdzono w elementach konstrukcji
stropu nad powy˝szymi salami. Wprowadzenie son-
dy przez szczeliny lub czasowo zdemontowane ele-
menty ujawni∏o w kilku obszarach rozlegle zniszcze-
nia, których przyczynà by∏ rozwój grzybów powodu-
jàcych brunatny rozk∏ad drewna, oraz liczne ˝ero-
wiska ksylofagicznych owadów. Zastosowanie tej
nowoczesnej techniki pozwoli∏o na dotarcie do
obszarów nieods∏anianych podczas wczeÊniejszych
badaƒ i prac renowacyjnych i ujawnienie wyst´pu-
jàcych zniszczeƒ, g∏ównie belek stropowych i wn´-
trza kasetonów nad Pokojami Chiƒskimi. Dzi´ki
przeprowadzonym badaniom uda∏o si´ ustaliç spraw-
ców zniszczeƒ. By∏y to owady ksylofagiczne: spusz-
czel pospolity (Hylotrupes bajulus), wyst´pujàcy
w suchym drewnie iglastym, oraz gatunki z rodziny
ko∏atkowatych (Anobiidae) wyst´pujàce w drewnie
zawilgoconym. JednoczeÊnie obserwowano ogniska
rozk∏adu brunatnego spowodowane przez grzyby,
które rozwin´∏y si´ w wyniku kilkakrotnego zalania
stropów wodà. Na Êcianie dzia∏owej mi´dzy Poko-
jami Chiƒskimi uda∏o si´ zidentyfikowaç podskórni´

zatokowà, czyli tzw. grzyba domowego bia∏ego (Po-
ria vaporaria), jednego z najgroêniejszych gatunków
atakujàcych budynki. 

W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu doko-
nano inspekcji kilku obiektów, w których podejrze-
wano pora˝enie przez grzyby. Pojawiajàce si´ sukce-
sywnie w skansenie problemy z zagrzybieniem ko-
lejnych obiektów wyczuli∏y w∏adze muzeum na prob-
lem korozji biologicznej. Ujawniajàce si´ od kilku
lat, z cz´stotliwoÊcià jednego obiektu rocznie, daleko
posuni´te formy zagrzybienia w postaci zniszczeƒ
dolnych partii budynków (legary, pod∏ogi, podwali-
ny, a nawet wieƒce) zmusza∏y do wykonywania nie-
planowanych remontów i rekonstrukcji, co pociàga∏o

2. Badania wn´trza stropu 
w Pokoju Chiƒskim w Pa-
∏acu w Wilanowie. Fot. 
A. Krajewski.
2. Examination of the inte-
rior of the Chinese Room
ceiling in Wilanów. Photo:
A. Krajewski.

3. ˚erowisko owadów w belkach stropowych nad Pokojem Chiƒ-
skim w Pa∏acu w Wilanowie, obraz z videoendoskopu. Fot. 
P. Witomski.
3. Insects feeding ground in floor beams over the Chinese Room 
at Wilanów Palace, seen in a videoendoscope. Photo: P. Witomski.
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du˝e nak∏ady finansowe. Z jednej strony szczegó∏o-
wa inspekcja budynków na dotychczasowych za-
sadach wiàza∏a si´ z koniecznoÊcià wykonywania
rozleg∏ych odkrywek, takich jak: demonta˝e pod∏óg,
stropów i szalunków, niejednokrotnie powodujàc ich
cz´Êciowe lub ca∏kowite mechaniczne zniszczenie. 
Z drugiej strony zaniechanie tych czynnoÊci pozosta-
wia∏o opiekunów obiektów w niepewnoÊci co do sta-
nu technicznego budynków, a cz´sto prowadzi∏o do
dalszego rozwoju zagrzybienia, a˝ do ca∏kowitego
zniszczenia partii przyziemia. 

W ostatnich latach konserwatorzy w skansenie,
zaalarmowani post´pujàcym zagro˝eniem, podj´li
intensywnà walk´ z biokorozjà. I w tym przypadku
pomocna okaza∏a si´ technika videoendskopii prze-
mys∏owej. W krótkim czasie i bez naruszeƒ obiektów
przeprowadzono inspekcje kilku budynków, w któ-
rych mog∏o wyst´powaç zagrzybienie. Sonda video-
endoskopu wprowadzana by∏a do stropu przyziemia
przez szczeliny mi´dzy deskami pod∏ogi lub uchylo-
ne listwy przypod∏ogowe. W dwóch obiektach po-
twierdzono obecnoÊç grzybów rozk∏adajàcych drew-
no. W jednym budynku zidentyfikowano stroczka
∏zawego, czyli tzw. grzyba domowego w∏aÊciwego
(Serpula lacrymans), najgroêniejszego gatunku dla
drewnianych budynków. W drugim obiekcie ozna-
czono gnilic´ mózgowatà, czyli tzw. grzyba piwnicz-
nego (Coniophora puteana), równie groênego dla
budynków i konstrukcji drewnianych. To wczesne
ujawnienie grzybów niszczàcych drewno pozwoli
podjàç w najbli˝szym czasie akcj´ odgrzybieniowà 
w obszarze ograniczonym do minimum, przy jedno-
czesnym zachowaniu mo˝liwie najwi´kszych partii
oryginalnych. Pozwoli równie˝ na ograniczenie na-
k∏adów finansowych na zabiegi ochronne. 

Zaprezentowana technika videoendoskopii jest
bardzo przydatna podczas dokonywania ogl´dzin
obiektów budowlanych, wykrywania zniszczeƒ i diag-
nozowania przyczyn biokorozji. Nie stanowi prze-
∏omu w samym rozwiàzywaniu problemów konser-
watorskich, w którym niezb´dne sà wiedza i doÊ-
wiadczenie, chocia˝by w interpretacji uzyskanego
obrazu. Niemniej jednak stanowi ona przydatne na-
rz´dzie w badaniach stanu zachowania zabytków.
G∏ównà jej zaletà jest fakt, ˝e jest to metoda nie-
niszczàca, która pozwala na zachowanie oryginal-
nych partii drewna podczas oceny stanu obiektu oraz
obni˝enie kosztów badaƒ. Post´p technologiczny mo-
˝liwy dzi´ki jej zastosowaniu zapewnia zdalnà obser-
wacj´ odleg∏ych partii budowli, a dzi´ki temu wczes-
ne wykrywanie rozk∏adu drewna, racjonalne okreÊle-
nie zakresu prac konserwatorskich i co za tym idzie
obni˝enie nak∏adów na konserwacj´. 

4. Badania videoendoskopowe w skansenie w Sierpcu. Ocena stanu
zagrzybienia stropu przyziemia. Fot. P. Witomski.
4. Videoendoscope research in a Skansen museum in Sierpc.
Assessment of the fungal attack in the ground floor ceiling. Photo:
P. Witomski. 

5. Grzybnia porastajàca dolnà stron´ desek pod∏ogowych widziana
kamerà endoskopu.  Fot. P. Witomski.
5. Mycelium spreading underneath the floor boards, seen with an
endoscope camera. Photo: P. Witomski. 

6. Wn´trze stropu przyziemia z grzybnià stroczka ∏zawego, obraz 
z kamery endoskopu. Fot. P. Witomski.
6. Interior of a ground floor ceiling with dry rot mycelium, seen in
an endoscope camera. Photo: P. Witomski.
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VIDEOENDOSCOPY AS A METHOD OF ASSESSING THE STATE OF WOODEN 
CONSTRUCTIONS IN HISTORICAL MONUMENTS

Prace badawcze zosta∏y sfinansowane ze Êrodków Komitetu
Badaƒ Naukowych w latach 2003-2006 (projekt badawczy 
3 P06L 03525) oraz Êrodków na badania w∏asne SGGW
(projekt nr 504 06260012).

Dr in˝. Piotr Witomski, absolwent Wydzia∏u Technologii
Drewna SGGW i Historii Sztuki ATK, jest pracownikiem
naukowym Zak∏adu Ochrony Drewna SGGW. Specjalizuje
si´ w patologii i konserwacji drewna. Jego zainteresowa-
nia naukowe obejmujà zagadnienia ochrony drewna bu-
dowlanego przed korozjà biologicznà, konserwacji drew-
na w obiektach zabytkowych architektury i wykopaliskach
archeologicznych. Odbywa∏ sta˝e naukowe w Scotish
Institute for Wood Technology na Uniwersytecie Abertay
w Dundee w Szkocji, gdzie bra∏ udzia∏ w programie kon-
serwacji drewnianej fregaty „Unicorn” z 1824 r., oraz 
w Forest Products Laboratory w Madison w Stanach
Zjednoczonych w ramach stypendium Mi´dzynarodowej
Organizacji Ochrony Drewna.

Dr hab. Adam Krajewski, prof. nadzw. SGGW, jest
dziekanem Wydzia∏u Technologii Drewna. WczeÊniej pra-
cowa∏ w PP Pracownie Konserwacji Zabytków i Fundacji
Ochrony Zabytków. W 1984 r. uczestniczy∏ w pracach
konserwatorskich w Tallinie, a w 1996 r. w misji konser-
watorskiej Centrum Archeologii Âródziemnomorskiej 
UW w Kairze oraz pracach konserwatorskich PP PKZ 
w Wietnamie. Specjalizuje si´ w tematyce konserwacji
oraz ochrony drewna i innych materia∏ów w zabytkach,
zw∏aszcza przed szkodliwymi owadami.

Apresentation of an industrial videoendoscope – 

a new appliance used for  the remote observation

of inaccessible space without the necessity of dis-

turbing the outer layers. The authors demonstrated

the technical potential of the videoendoscope and its

application for the conservation of historical

monuments. 

The text also discusses the outcome of research

conducted with the assistance of the videoendoscope

in Wilanów Palace and the Museum of the Mazovian

Village in Siepiec, where it was possible to identify

the factors of timber biodegradation – xylophage

insects and fungi causing the disintegration of timber

– without exposure. 
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