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• Agenţii biologici cei maig ţ g
frecvenţi şi care produc
degradări ireversibile la
structurile de lemn din
construcţii sunt fungii
(ciupercile) şi insectele
xilofage. În majoritatea
cazurilor noi observăm
doar efectele acestor
t i b f ă datacuri sub formă de

putregai, galerii larvare,
orificii de bor saorificii de zbor sau
pierderi de material
lemnoslemnos.





Corpurile sporifere ale 
ciupercilor sunt rar p
prezente, motiv 
pentru carepentru care 
identificarea speciilor 
poate fi dificilă sau nupoate fi dificilă sau nu 
este întotdeauna 

ibilă i lposibilă, mai ales 
pentru specii din 
familile Corticiacea
and Polyporaceae.yp



• În activitatea noastră de peste 30 de ani am avut 
prilejul să efectuăm observaţii şi inspecţii înprilejul să efectuăm observaţii şi inspecţii în 
vederea elaborării expertizelor biologice la un 

ă d t 400 t i t i dinumăr de peste  400  monumente istorice din 
toate zonele geografice ale României.

• Am studiat de asemenea degradarea lemnului la 
construcţiile din11 muzee în aer liber unde suntconstrucţiile din11 muzee, în aer liber, unde sunt 
reconstruite peste 1200 de obiective





• Pentru a stabili ocurenţa diferitelor speciiPentru a stabili ocurenţa diferitelor specii 
de fungi şi insecte am luat în studiu 300 de 

i i 150 di idă i imonumente istorice, 150 din zidărie şi  
150 din lemn.150 din lemn.



Am inclus diferite categorii de construcţii de la g ţ
castele



Cetăţi şi fortificaţii ţ ş ţ





Instituţii (muzee, biblioteci, spitale,Instituţii (muzee, biblioteci, spitale, 
şcoli, sedii de judecătorii, arhive, etc.).



Biserici 
(ortodoxe, protestante, 

li )catolice)



Case monumente din oraşele
(Brasov, Sibiu, Sighisoara, Cluj-Napoca, ( , , g , j p ,

Baia Mare, Oradea, Bucharest, 
Timisoara) )



Biserici 
de lemn



Case din lemnCase din lemn



• Din materialul biologic colectat am reuşit 
ă id tifi ă ă d 93 d iisă identificăm un număr de 93 de specii 

de macromicete din care 60 apar doar în p
muzeele în aer liber.



Principalele specii identificate la p p
monumentele istorice din România

• Peziza domestica
• Dacrymyces stillatus

• Schizopora paradoxa
• Fibroporia vaillanti

• Columnocystis ambigua
• Hypodontia arguta

H d ti b i t

Fibroporia vaillanti
• Fomitopsis rosea
• Gloeophillum abietinum

• Hypodontia breviseta
• Trechispora farinacea
• Stereum hirsutum

• Gloeophillum sepiarium
• Gloeophillum odoratum

Gl hill t b• Stereum hirsutum
• Coniophora puteana
• Serpula lacrymans

• Gloeophillum trabeum
• Polyporus auricularius
• Mycena galericulatap y

• Hymenochaete rubiginosa
• Phellinus ferugineo fuscus

• Mycena galericulata
• Mycena inclinata
• Coprinus micacens

• Phellinus contiguus
• Phellinus cryptarum

Pereniporia medula panis

p
• Coprinus radians
• Paxilus panuoides

• Pereniporia medula panis



• Coniophora puteanap p
„ciperca de pivniţă” are 
ocurenţa cea mai ridicată, ţ
fiind semnalată în 60 % 
din cazurile studiate de 
noi.

• Ciuperca degradează atât p g
lemnul de foiose cât şi pe 
cel de răşinoase  şi apare 
în condiţii de umiditate 
ridicată, în subsoluri, 
planşee, pereţi, şarpante, 
tâmplării,etc.



C i h tConiophora puteana



Ciuperca produce un• Ciuperca produce un 
miceliu de culoare 
neagră ramificat în formăneagră, ramificat în formă 
de evantai care poate 
constitui criteriu de 
identificare.

• Descompune lemnul sub 
formă de putregai brun-
prismatic.



• Datele noastre privind 
ocurenţa acesteiocurenţa acestei 
ciuperci diferă de cele 

l t i diale unor autori  din  
Europa, precum Olaf 
Schmidt (2006), care 
consideră că Serpula p
lacrymans are cea 
mai mare ocurenţă inmai mare  ocurenţă in 
construcţii.



• Serpula lacrymans syn 
Merulius lacrymans dryMerulius lacrymans „dry 
rot” sau popular “buretele 
de casă” apare dupăp p
datele noastre în  38 % 
din cazuri în construcţiile 
d idă i i d î 7%de zidărie şi doar în   7%  
din cazuri în construcţiile 
de lemn tencuite În celede lemn tencuite.  În cele
de lemn netencuite, 
apare extrem de rar  şi p ş
doar în prezenţa unei 
surse de calciu



• Serpula lacrymans se dezvoltă cu precădere pe lemnulSerpula lacrymans se dezvoltă cu precădere pe lemnul 
de răşinoase dar poate degrada şi lemnul de foiose chiar 
şi pe cel de stejar. Atacul se poate extinde şi la alte 

t i l l l i t hâ ti t til l tmateriale celulozice cum sunt hârtia, textilele etc.
Ciuperca se extinde cu precădere la duşumeaua oarbă,  
capete de grinzi înzidite, pereţi din grinzi tencuite, cape e de g d e, pe eţ d g e cu e,
planşee, tocuri de uşi şi ferestre,  spatele lambriurilor, 
părţi de şarpantă acoperite cu diverse materiale  etc. 
unde nivelul de oxigen este scăzutunde nivelul de oxigen este scăzut

• Conţinutul de umiditate optim al suportului este în jur de 
30% şi un conţinut foarte ridicat de umiditate îi inhibă30% şi un conţinut foarte ridicat de umiditate îi inhibă 
dezvoltarea .

• Se extinde şi la zidărie şi tencuieli şi poate penetra pereţi 
d t 1 50 i C l l t i d t iide peste 1,50 m grosime. Canalele termice, conductorii 
electrici şi izolaţiile cu carton asfaltat constituie de 
asemenea căi de propagare.asemenea căi de propagare. 





Corpuri sporifere



Ciuperca se dezvoltă foarte rapid, rata de creştere poate ajunge la 
4 5m diametru în condiţii de umiditate optimă slabă ventilaţie nivel4,5m diametru, în condiţii de umiditate optimă, slabă ventilaţie, nivel 
scăzut de oxigen. Produce un miceliu abundent, de culoare albă şi 

rizomorfe ca nişte cordoane groase de culoare brun cenuşie. 



Fibroporia vaillanti “ciuperca de mină” sau „white pore” are ocurenţa 
de  23%.  Este cauza principală a degradării lemnului în mediile cu 

umiditate şi temperaturi ridicate. În construcţii apare cu precădere la 
nivelul lemnului din şarpante şi planşeenivelul lemnului din şarpante şi planşee.



• Phellinus cryptarum syn. Donkioporia expansa cauzează
cele mai grave degradări ale lemnului de stejar. Apare cu
precădere în zone cu umiditate ridicată şi de lungă durată. Noi
am semnalat această specie pentru prima dată în România şip p p ş
am întâlnit-o frecvent atât la construcţii de zidărie cât şi de lemn
la nivelul planşeelor, pereţilor, grinzilor talpă, etc.





• Dacrymyces stillatusy y
apare la lemnul expus în
aer liber, atât la lemnul de
răşinoase cât şi larăşinoase cât şi la
foioase. Corpurile
sporifere sunt foarte mici,
d 1 5 î di tde1-5 mm în diametru,
galben portocalii şi
gelatinoase pe vremegelatinoase pe vreme
umedă, mai închise la
culoare şi crustoase pe
vreme uscată Miceliul nuvreme uscată. Miceliul nu
este vizibil şi produce un
putregai brun prismaticp g p
mărunt. Atacul este
prezent în 95 % din
cazuri la învelitorile dincazuri la învelitorile din
şiţă.



• Gloeophyllum 
abietinum andabietinum and 
Gloeophyllum 
sepiarium apare în p p
special la lemnul de 
răşinoase expus 
intemperiilor dar şi la celintemperiilor dar şi la cel 
inclus în construcţie şi 
umezit pe termen lung. 
G i il d l lGrinzile de la planşee, 
elemente de şarpantă şi 
tâmplăriile sunt cel maitâmplăriile sunt cel mai 
frecvent atacate, iar la 
muzele în aer liber lemnul 
de la instalaţii şide la instalaţii şi 
împrejmuiri. Ciuperca 
produce un putregai brun, p p g
intens, în partea de mijloc 
a lemnului.



• Hyphodontia brevisetaHyphodontia breviseta 
colonizează toate 
esenţele lemnoase şi alteesenţele lemnoase şi alte 
materiale celulozice cum 
sunt paiele şi stuful. su pa e e ş s u u
Corpurile sporifere, de 
culoare albă, plate, sunt , p ,
întinse pe suport. Atacul 
apare pe lemnul 
descompus în prealabil 
de alte specii. Noi l-am 
întâlnit în special pe 
învelitorile de şiţă ajunse 
în stadiu avansat de  
descompunere. 



• Fomotopsis rosea 
comună la lemnul decomună la lemnul de 
molid şi brad folosit în 

t ţii lconstrucţii, la 
componente cum sunt 
planşeele, elementele 
de şarpantă   ş p
frameworks. 



Insectele xilofage pot fi identificate astfel:
d ă i t l d lt î i d d b- după insectele adulte, în perioada de zbor;

- după larve;
- după forma şi dimensiunile orificiilor de zbor şi galeriilor;după forma şi dimensiunile orificiilor de zbor şi galeriilor;
- după tipul de rumeguş



Principalele insecte xilofage g
identificate la lemnul de construcţii 

di R â i tdin România sunt:

- Anobium punctatum; 
- Anobium pertinax;Anobium pertinax;
- Xestobium rufovillosum;

Ernobius mollis;- Ernobius mollis;
- Ptilinus pectinicornis;

L t b- Lyctus brunneus;
- Lyctus linearis;
- Hylotrupes bajulus;
- Callidium violaceum



Atacurile avansate de Anobium punctatum sunt 
f t f t l bili l di bi i i i t lfoarte frecvente la mobilirul din biserici şi tavanele 

casetate



Atacul combinat de fungi şi insecte xilofage duce la pierederea 
i i i l l i i f l bi l i l i irezistenţei mecanice a lemnului, prin efectul combinat al putregaiului şi 

galeriilor larvare.



Un obiectiv achiziţionat de muzeul în aer liber, după 
d t i t t i tă t 30 % di l tdemontare şi transport prezintă peste 30 % din elemente 

cu atac avansat de insecte.



Xestobium rufovillosum poate ataca lemnul de foioase 

singur sau în combinaţie cu o ciupercă.  



• Cauzele apariţiei atacurilor biologice: p ţ g
• Umezirea materilaului lemnos peste valoare de 

16 18 %;16-18 %;
• Menţinerea umidităţii pe termen lung; 
• Lipsa de ventilaţie.
• Sursele de umiditate provin din:• Sursele de umiditate provin din:
• Infiltraţiile de ape pluviale ca urmare a degradării 

unor părţi de construcţie, defecte de proiectare 
sau de construcţie, intervenţii sau lucrări de sau de co s ucţ e, e e ţ sau uc ă de
restaurare inadecvate;
Umiditate ascensională;• Umiditate ascensională;

• Calamităţi naturale.



Măsurile de prevenireMăsurile de prevenire
Menţinerea materialului lemnos sub limita de 

umiditate care-l face vulnerabil la atacul 
biologic prin măsuri constructive şi debiologic prin măsuri constructive şi de 
întreţinere.

Utilizarea de tratamenet chimice doar pentru 
elementele expuse intemperiilorelementele expuse intemperiilor 


