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Miazgowiec Parkietowiec

Powierzchnia posadzki z parkietu dębowego 22 x 70 x 300 w klasie oznaczonej wg 
PN-EN 13226 piktogramem “”, czyli typowa 3 klasa selekcji. Parkiet został kupiony 
w listopadzie 2016 roku, od producenta i po przywiezieniu na budowę bezpośrednio 
zamontowany. Wszystkie elementy posadzki przyklejone zostały do nowego podkładu 
cementowego we wzorze jodełkowym za pomocą kleju silanowego. Po oszlifowaniu 
powierzchnia została wyszpachlowana szpachlówką do szczelin i wyolejowana olejo-
woskiem. Całość materiałów chemicznych kupiona była od tego samego producenta 
co parkiet. 

Po kilku miesiącach zauważono pojedyncze ślady 
obecności insektów. Najpierw były to maleńkie ot-
worki i kopczyki wiórów wydalane z tych otworków, 
a potem znacznie większe ślady, głównie w biela-
stych strefach poszczególnych deszczułek. Okaza-
ło się oczywistym, że problem posadzki drewnianej 
dotyczy zastosowania zainfekowanego drewna nisz-
czącym owadem pospolitym jakim jest Miazgowiec 
Parkietowiec (Lyctus linearis). Miazgowiec Parkieto-
wiec to brunatny chrząszcz o długości 2,5 - 7 mm, 
bardziej spłaszczony niż kołatek. Jaja miazgowców 
są cienkie, bardzo wydłużone o okrągłym przekroju 
poprzecznym i mają wyrostek na jednym końcu. Lar-
wy są białawe i początkowo mają wysmukły kształt 
ciała, a po pierwszym linieniu przybierają charaktery-
styczny dla miazgowców kształt drobnoowłosionego 
pędraka. Co ciekawe, żerują one głównie w bielastej 
części drewna zasobnego w skrobię i proteiny, wy-
gryzając chodniki zapełnione ubitą mączką drzewną, 
o okrągłym przekroju poprzecznym. Średnica otwo-
rów to około 2-3 mm. Chrząszcze tymi otworami dość 
często opuszczają elementy drewniane i wtedy widać 
je na powierzchni parkietu. 

Fot: Miazgowiec Parkietowiec (Lyctus linearis)

Fot: Czesław BortnowskiFot: Czesław Bortnowski
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Miazgowiec Parkietowiec może wyrządzać bardzo 
dotkliwe szkody, niszcząc bielaste drewno liściaste, 
szczególnie dębowe, czy jesionowe, stanowiące wy-
strój wnętrz - parkiety, boazerie, meble, drzwi i okna, 
schody, balustrady, ramy itp.. 

Co ciekawe niszczy również drewno nieprzerobione, 
wiec zasiedla drewno już tuż po ścięciu, również do 
zupełnego zniszczenia. Właściwie jego bytowanie 
występuje w drewnie stosunkowo nowym. Co cieka-
we nie bytuje w drewnie starym i nie ma większego 
znaczenia jako szkodnik drewna zabytkowego, gdzie 
w wyniku działania czasu jest bardzo mało ligniny. Do 
swojego rozwoju potrzebuje stosunkowo niedawno 
wyrobionego materiału, zasobnego w skrobię, oraz 
temperatury w granicach 15-25oC W takiej tempe-
raturze i normalnej wilgotności powietrza wilgotność 
drewna będzie wynosiła ok. 9-10% i to jest dosko-
nałe środowisko do rozwoju tego szkodnika. W fazie 
drewna zainfekowanego, ale nieprzerobionego może 
występować jego spowolniona wegetacja, a podczas

Miazgowiec Parkietowiec Fot: Czesław Bortnowski

Fot: Czesław Bortnowski
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procesów suszenia wcale nie musi zginąć.

Jeśli w porę nie zareagujemy, możemy mieć przykrą 
niespodziankę. Jest to dość trudne, miazgowce rozwi-
jają się, nie zwracając na siebie uwagi. Kiedy zorien-
tujemy się, że elementy wyposażenia naszego domu 
padły ofiarą ataku, może być za późno, a przedmioty 
mogą być mocno zniszczone.

W opisanym przypadku w obiekcie nie było innego 
materiału, z którego mógł ów szkodnik przedostać się 
do parkietu. Właściwie w innych drewnianych elemen-
tach (krzesła i stoły) nie widać jeszcze bytności tego 
owada. Oczywiście jest to kwestia czasu. Na obecną 
chwilę widać wyraźnie zainfekowane deszczułki i jest 
ich kilkadziesiąt, ale występują w kilku pomieszcze-
niach jednocześnie w znacznym odddaleniu, dlatego 
z układu zainfekowania wnioskować można, że do-
starczone drewno było już zainfekowane podczas od-
bioru z fabryki parkietów.

Co nalezy zrobić w przypadku takiej wady
drewna? 

Jest kilka metod. Najbardziej drastyczna to demontaż 
zainfekowanej posadzki. Ta metoda daje 100% pozy-
tywny wynik. Można również zastosować jedną z me-
tod odkażania pomieszczeń, np. fumigacja. Można to 
zrobić przy pomocy gazu metodą dynamiczną. Moż-
na również ozonować pomieszczenia. Jest to o tyle 
kłopotliwe, że nie można w tym czasie przez dłuższy 
okres korzystać z pomieszczeń i wiąże się to z zapla-
nowaniem takich metod. Można również zastosować 
innowacyjną metodę, która daje dość dobre efekty. 
Porażone przez Miazgowca Parkietowca przedmioty 
i elementy są pokrywane specjalnym żelem o białym 
kolorze. Pozwala to kontrolować stopień pokrycia i 
jego równomierność. Żel posiada możliwość silnego 
i głębokiego penetrowania drewna, tak że bez prob-
lemu dostaje się w niżej położone warstwy, w których 
żerują larwy i je uśmierca.

Miazgowiec Parkietowiec Fot: Czesław Bortnowski
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Miazgowiec Parkietowiec Fot: Czesław Bortnowski

Jest przy tym niegroźny dla samego drewna. 
Oznacza to, że nie wyrządza drewnu żadnych 
szkód, nie zmienia jego struktury, nie osłabia go, 
a biały kolor żelu ulatnia się po krótkim czasie. 
Żel ten posiada też barwnik fluorescencyjny, któ-
ry jest widoczny tylko przy włączonym świetle 
ultrafioletowym. On również pozwala na ocenę 
stopnia pokrycia. Barwnik ulotni się pod wpły-
wem promieni słonecznych i czasu.

Co można jeszcze zrobić? Zadbać, aby nie ku-
pować drewna nieznanego pochodzenia. Wszel-
kie internetowe zakupy mogą właśnie mieć takie 
konsekwencje. W tym przypadku zainfekowanie 
mogło nastąpić już po procesie suszenia, kiedy 
leżało dość długo w magazynie producenta. 

Czesław Bortnowski
parkieciarz, rzeczoznawca

Fot: Czesław Bortnowski


