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ZAŁĄCZNIK	NR	36	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D204014 GATUNEK 	Klon	zwyczajny	Acer	platanoides
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 16,4

OBWÓD	PNIA	
[cm] 163

WYMIARY	
KORONY	[m] N 4,6 S 3,7 E 3,5 W 6,4 Średnica	korony 9,6

Wysokość	podstawy	
korony 3,7

WITALNOŚĆ 1
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

Płot, chodnik, droga 

brukowana, tory

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

płot, chodnik, droga 

brukowana, tory, wiata, ławki, 

kosze na śmieci, tablice 

informacyjne.

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Obniżony poziom gruntu. 

Chodnik w odległości około metra od strony NE. Z trzech stron otoczony ogrodzeniem 

wybiegu dla psów. 

SYSTEM	KORZENIOWY
Wypłycone korzenie z powierzchniowymi ranami. Płaty grzybni pomiędzy nabiegami od strony 

NE.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Od strony NE, na wysokości ok. 2 m znajduje się dziupla o głębokości 20 cm, Ø 2 cm. Badanie 

pnia tomografem wykazało obecność umiarkowanego rozkładu, obejmującego 34% 

powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY
Rana po cięciu, w kierunku NE, brak reakcji drzewa na ranę, z lekkim, powierzchniowym 

rozkładem o średnicy ok 25 cm. 

KORONA

Słaba reakcja na liczne cięcia. W miejscach cięć widoczny rozkład oraz ubytki, słabo zalewane 

kallusem. Nieliczny susz gałęziowy. Konar w stronę SW (w stronę wybiegu dla psów) na 

wysokości ok 6 m, w miejscu zgięcia ubytek otwarty, powstały prawdopodobnie w wyniku 

redukcji jego wierzchołka. 
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Zaleca się rozpoczęcie stopniowej redukcji korony (w pierwszym etapie ok. 1-2 m), redukcję należy rozłożyć w 

czasie oraz weryfikować proces co 1-3 lata. W kolejnych latach zaleca się kontynuować redukcję wykonując 

obwodowo drobne cięcia, jednocześnie obniżając koronę oraz pozwalając na wzrost odrostów w dolnej części 

korony. Dodatkowo zalecana jest redukcja konaru rosnącego nad drogą (kier. NE). Ze względu na znacznie 

osłabienie rozwidlenia, na czas przebudowy korony zalecane jest zamontowanie wiązania - na wys. ok 2/3 od 

rozwidlenia wiązanie dynamiczne oraz na wys. 1/4 od rozwidlenia wiązanie statyczne (możliwe również 

zastosowanie pętli z pół-sztykami, które połączą oba przewodniki)  

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	wystarczającej	stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,6 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=2,1 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 66 [m2]

Wysokość środka korony 9,7 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

10,5 [m]

Siła oddziałująca na koronę 10 [kN]

Moment zginający pień 107 [kNm]

Moment skręcający -7 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 16,4

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,20

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 3,2 I2 0,21

Odległość do punktu kotwienia [m] 12,2
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,04

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 48 E2 1,65

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 53
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 490

Kierunek ciągnięcia 275° E2 487
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Wykres 36.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 36.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 36.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 182,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 161,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 27	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 59,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 177,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 34	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	36.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	36.2.	Podstawa	pnia

Fot.	36.3.	Pień Fot.	36.4.	Nasada	korony
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Fot.	 36.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	36.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	36.7.	Dolna	część	korony	drzewa. Fot.	36.8.		Korona	drzewa.
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Fot.	36.9.	Liczne	rany	w	koronie	drzewa. Fot.	36.10.	Liczne	rany	w	koronie	drzewa

Fot.	36.11.	Proponowane	miejsce	montażu	wiązania. Fot.	36.12.	Wskazanie	miejsca	redukcji	konaru	nad	drogą.
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ZAŁĄCZNIK	NR	39	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D204180 GATUNEK 	Klon	zwyczajny	Acer	platanoides
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 15,8

OBWÓD	PNIA	
[cm] 266

WYMIARY	
KORONY	[m] N 6 S 4,5 E 6,7 W 7 Średnica	korony 12,1

Wysokość	podstawy	
korony 2

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność osłabiona w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

mała architektura, ścieżki
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

mała architektura, ścieżki

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

W rzucie korony nieznacznie zagęszczony grunt.

SYSTEM	KORZENIOWY
Stwierdzono nieznaczny rozkład, zlokalizowany głównie od strony S - w kierunku ścieżki. 

Rozkład stwierdzono na ok. 1/5 obwodu.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Wnętrze pnia było poddane zabiegom chirurgii drzew - wewnątrz pozostałości plomby 

betonowej. Na pniu oraz w nasadzie korony otwarte ubytki o średnicy do ok. 50 cm. W pniu 

rozległy ubytek. Badanie pnia tomografem wykazało obecność znaczącego rozkładu, 

obejmującego 49% powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY

W nasadzie korony, na wys. ok. 6,5 m rozległa rana o średnicy ok. 50 cm przechodząca w 

ubytek kominowy zarówno w dół pnia, jak też wzdłuż grubszego przewodnika powyżej. Na 

przewodniku w kier. E liczne rany po dawnych cięciach oraz ubytek kominowy. 

KORONA
Korona w przeszłości silnie redukowana - w miejscach po cięciach liczne rany, w tym z 

ubytkami. W koronie nieliczny susz gałęziowy o średnicy ok. 5 cm.
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.

                                                                                                                                        257



D204180	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	OGRÓD	KRASIŃSKICH

III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Zaleca się montaż wiązania pomiędzy głównymi przewodnikami - wiązanie 4t, dynamiczne, na 2/3 wys. od 

rozwidlenia, odległość pomiędzy przewodnikami w miejscu wiązania wynosi ok. 6 m. 

• Ze względu na występujące martwe gałęzie zalecane jest prowadzenie prac w koronie polegających na usuwaniu 

martwych, zawieszonych gałęzi i konarów. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 granicznej	 stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,5 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=3,3 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 105 [m2]

Wysokość środka korony 9,0 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

9,8 [m]

Siła oddziałująca na koronę 16 [kN]

Moment zginający pień 152 [kNm]

Moment skręcający -3 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 15,8

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,29

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 4,2 I2 0,2

Odległość do punktu kotwienia [m] 23
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,37

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 82 E2 2,03

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 82
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 483

Kierunek ciągnięcia 340° E2 484

                                                                                                                                        259



D204180	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	OGRÓD	KRASIŃSKICH

Wykres 39.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 39.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 39.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 60,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 275,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 48	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 145,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 266,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 49	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	39.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	39.2.	Pień	z	licznymi	dziuplami.

Fot.	39.3.	Pień	i	nasada	korony. Fot.	39.4.	Konary	w	przeszłości	były	silnie	redukowane.	
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Fot.	 39.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	39.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	39.7.	Znacznik	z	numerem	drzewa. Fot.	39.8.		Ubytek	wewnątrz	pnia	drzewa.
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ZAŁĄCZNIK	NR	40	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D204182 GATUNEK 	Klon	zwyczajny	Acer	platanoides
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 23,8

OBWÓD	PNIA	
[cm] 341

WYMIARY	
KORONY	[m] N 8 S 10,4 E 11 W 11 Średnica	korony 20,2

Wysokość	podstawy	
korony 2

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

mała architektura, ścieżki
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

mała architektura, ścieżki

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

SYSTEM	KORZENIOWY
Pomiędzy nabiegami korzeniowymi stwierdzono obecność nieznacznego rozkładu, łącznie 

obejmującego ok. 1/5 obwodu.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Wnętrze pnia było poddane zabiegom chirurgii drzew - wewnątrz pozostałości plomby 

betonowej. Na pniu pojedyncze rany po usuwanych konarach, o średnicy ok. 20-30 cm - 

reakcja na rany słaba. Od strony S otwarty ubytek u podstawy pnia 1 m x 30 cm. Badanie pnia 

tomografem wykazało obecność umiarkowanego rozkładu, obejmującego 37% powierzchni 

badanego przekroju.

NASADA	KORONY
Nasada korony na wys. 4-8 m - liczne rany po usuwanych konarach o średnicy ok. 30 cm - 

większość ran niezarośnięta. 

KORONA

W koronie pojedyncze tylce po wyłamanych konarach, na przewodnikach i konarach ślady po 

licznych cięciach o średnicy do 20 cm - reakcja słaba. W koronie nieliczny susz gałęziowy o 

średnicy do 5 cm. Nad ścieżką, na wys. ok. 19 m zawieszony konar. W koronie łącznie 7 wiązań 

- jeden system potrójny pomiędzy głównymi przewodnikami oraz 4 podwiązane konary.
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Próba obciążeniowa wykazała osłabienie stabilności drzewa. Stwierdzone osłabienie jest znaczące i wymaga 

dalszych działań w celu zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Symulacja w programie DynaTim 

wskazuje, że redukcja korony od góry i zmniejszenie jej powierzchni 10% (z wartości ok. 268 m2 do ok. 242 m2) 

pozwoli na przywrócenie współczynnika bezpieczeństwa dla inklinacji do poziomu minimalnego, tj. SF=1,5 oraz dla 

elastyczności do poziomu SF=2,9. Po przeprowadzeniu redukcji należy zweryfikować położenie wiązań w koronie. 

• Ze względu na występujące w koronie martwe gałęzie i konary zalecane jest przeprowadzenie ich kontroli i w razie 

potrzeby redukcji/usunięcia. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne 7

Niepoprawne - Wiązania zamontowano 
niezgodnie z instrukcją producenta - 

wiązania pomiędzy głównymi 
przewodnikami są znacznie poniżej 2/3 

wysokości rozwidlenia, a konary 
zabezpieczono jednopunktowo, oraz 

obecnie wiązania są zamontowane na 
konarach w ok. połowie ich długości.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, nie	 spełnia	 wymagań	 modelu	 w	 zakresie	 stabilności	 drzewa	 w	

gruncie,	jednak	wykazuje	odporność	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu 

uzyskano następujące wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 niewystarczającej	

stabilności	 drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,2 (przy 

zalecanym w modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=2,4 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 268 [m2]

Wysokość środka korony 15,1 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

16,2 [m]

Siła oddziałująca na koronę 54 [kN]

Moment zginający pień 876 [kNm]

Moment skręcający -12 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 23,8

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,19

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 6,55 I2 0,31

Odległość do punktu kotwienia [m] 20,5
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,5

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 107 E2 1,1

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 105
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 480

Kierunek ciągnięcia 85° E2 495
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Wykres 40.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 40.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 40.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 129,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 340,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 37	%

Fot.	40.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	40.2.	Podstawa	pnia
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Fot.	40.3.	Nasada	korony. Fot.	40.4.	Wiązania	w	koronie.

Fot.	40.5.	Pień	z	rozległym	ubytkiem	u	podstawy. Fot.	40.6.		Badanie	pnia	tomografem.
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Fot.	40.9.	Poglądowy	zakres	redukcji	drzewa	wynikający	z	osłabienia	w	
badaniu	stabilności	drzewa.

Fot.	40.10.	Pień	i	nasada	korony.

Fot.	40.11.	W	koronie	liczne	martwe	gałęzie	oraz	wiązania. Fot.	40.12.	Ślady	po	wyłamanych	konarach	oraz	powyżej	wiązania.
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Fot.	40.13.	Wiązania	na	tylcu	w	koronie. Fot.	40.14.	Martwe	pozostałości	po	wyłamanych	konarach	-	wymagają	kontroli	
i	ewentualnie	skrócenia/usunięcia.
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ZAŁĄCZNIK	NR	41	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D204183 GATUNEK
	Kasztanowiec	pospolity		
Aesculus	hippocastanum

WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 20,6

OBWÓD	PNIA	
[cm] 362

WYMIARY	
KORONY	[m] N 8,0 S 10,0 E 8,5 W 9,0 Średnica	korony 17,8

Wysokość	podstawy	
korony 2,0

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność osłabiona w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

ławki, ścieżka, mała 

architektura

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

ławki, ścieżka, mała 

architektura

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

W kierunku S, w odległości ok 1,5 m od pnia przebiega ścieżka, wokół drzewa zagęszczony 

grunt.

SYSTEM	KORZENIOWY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ
Badanie pnia tomografem wykazało obecność znaczącego rozkładu, obejmującego 48% 

powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY
Główne rozwidlenie na wysokości 5 m, średnica przewodników ok. 60-80 cm, w rozwidleniu 

stwierdzono zakorek.

KORONA

W koronie stwierdzono liczne rany po cięciach, głównie w dolnej i środkowej części korony. 

Rany o średnicy do 10 cm. Na wys. ok. 10 m od strony NW rana po cięciu o średnicy ok. 40 cm 

- reakcja drzewa bardzo słaba. W koronie łącznie zamontowano 10 wiązań, w tym 4 

zamontowane do konarów (jednopunktowo) oraz wielokąt pomiędzy głównymi 

przewodnikami.
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Szrotówek kasztanowcowiaczek
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Konar wyrastający na wys. ok. 5 m w kier. 49 - redukcja o ok. 1-2 m.  

• Zalecane jest wykonanie prac polegających na kontroli/usunięciu martwych gałęzi i konarów. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne 10

Niepoprawne - wiązania nie posiadają 
znaczników, liny są zbyt napięte, wiązania 
nie są zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	wystarczającej	stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=2,2 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=3,7 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 283 [m2]

Wysokość środka korony 10,6 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

12,0 [m]

Siła oddziałująca na koronę 64 [kN]

Moment zginający pień 770 [kNm]

Moment skręcający 78 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 20,6

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,24

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 5,0 I2 0,25

Odległość do punktu kotwienia [m] 17,0
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,28

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 116 E2 1,88

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 103
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 481

Kierunek ciągnięcia 298° E2 480
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Wykres 41.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 41.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 41.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 128,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 357,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 48	%

Fot.	41.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	41.2.	Podstawa	pnia
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Fot.	41.3.	Pień Fot.	41.4.	Nasada	korony

Fot.	 41.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	41.6.		Badanie	pnia	tomografem.
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Fot.	41.7.	Jedno	z	licznych	wiązań	w	koronie	-	jednopunkowe	zawieszone	do	konaru	
nad	ścieżką.

Fot.	41.8.		Rana	po	dużym	konarze	w	koronie.

Fot.	41.9.	Korona. Fot.	41.10.	Wiązania	w	koronie
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ZAŁĄCZNIK	NR	43	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D204239 GATUNEK
	Kasztanowiec	pospolity		
Aesculus	hippocastanum

WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 20,8

OBWÓD	PNIA	
[cm] 354

WYMIARY	
KORONY	[m] N 9,5 S 12 E 7 W 9 Średnica	korony 18,8

Wysokość	podstawy	
korony 1

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

mała architektura, ścieżki
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

mała architektura, ścieżki

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

W rzucie korony nieznacznie zagęszczony grunt.

SYSTEM	KORZENIOWY
Pomiędzy nabiegami korzeniowymi stwierdzono obecność nieznacznego rozkładu, łącznie 

obejmującego ok. 1/5 obwodu.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

U podstawy pnia nieliczne odrosty. Na pniu nieliczne rany po dawnych cięciach o średnicy ok. 

20 cm - reakcja umiarkowana, rany powoli zarastane przez drewno przyranne. Badanie pnia 

tomografem wykazało obecność znaczącego rozkładu, obejmującego 42% powierzchni 

badanego przekroju.

NASADA	KORONY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

KORONA

Nieliczny susz gałęziowy i konarowy, głównie w szczytowej części korony. W przeszłości korona 

była redukowana - skracane konary obwodowo. W miejscu cięć powstały liczne odrosty. Na 

konarach w wyniku cięć powstały liczne rany oraz dziuple. W koronie łącznie zamontowano 10 

wiązań (Cobra 2t, 2015 r.).
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Szrotówek kasztanowcowiaczek
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne (Cobra, 2015 r.) 10

 Niepoprawne - wiązania zamontowano 
niezgodnie z instrukcją producenta - 

wiązania pomiędzy głównymi 
przewodnikami są znacznie poniżej 2/3 

wysokości rozwidlenia, a konary 
zabezpieczono jednopunktowo, oraz 

obecnie wiązania są zamontowane na 
konarach w ok. połowie ich długości.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszego oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować - konary 
zabezpieczyć dwupunktowo, górne rozwidlenie zabezpieczyć 

wiązaniami dynamicznymi na wysokości ok. 2/3 od 
rozwidlenia.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	wystarczającej	stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=2,1 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=2,6 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 238 [m2]

Wysokość środka korony 9,7 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

11,4 [m]

Siła oddziałująca na koronę 51 [kN]

Moment zginający pień 575 [kNm]

Moment skręcający 18 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 20,8

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,26

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 7 I2 0,2

Odległość do punktu kotwienia [m] 15
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,4

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 107 E2 1,92

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 105
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 465

Kierunek ciągnięcia 270° E2 470
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Wykres 43.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 43.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 43.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 153 cm Obwód w miejscu pomiaru 352,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 45	%

Fot.	43.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	43.2.	Podstawa	pnia
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Fot.	43.3.	Pień Fot.	43.4.	Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	 43.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	43.6.		Badanie	pnia	tomografem.
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Fot.	43.7.	Wiązania	w	koronie. Fot.	43.8.		Ubytek	kominowy	w	jednym	z	przewodników.

Fot.	43.9.	Wiązania	w	koronie. Fot.	43.10.	Ubytek	na	jednym	z	przewodników.
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ZAŁĄCZNIK	NR	44	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D204249 GATUNEK
	Kasztanowiec	pospolity		
Aesculus	hippocastanum

WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 20,2

OBWÓD	PNIA	
[cm] 279

WYMIARY	
KORONY	[m] N 10 S 9 E 8 W 7 Średnica	korony 17,0

Wysokość	podstawy	
korony 2

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

budynek, mała architektura, 

ścieżki

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

mała architektura, ścieżki

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

SYSTEM	KORZENIOWY
Pomiędzy nabiegami korzeniowymi stwierdzono obecność nieznacznego rozkładu, łącznie 

obejmującego ok. 1/5 obwodu.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

U podstawy pnia stwierdzono odrosty. Na pniu pojedyncze rany o średnicy ok. 20 cm, rany 

powstały w wyniku cięć - reakcja na rany umiarkowana, powoli przyrastająca tkanka 

przyranna. Od konaru rosnącego w kier. N, na wys. 9 m rozpoczyna się ubytek kominowy 

przebierający w dół pnia. Badanie pnia tomografem wykazało obecność znaczącego rozkładu, 

obejmującego ok. 57% powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY Główne rozwidlenie przewodników na wys. ok. 6 m - korona 4-przewodnikowa.

KORONA

Korona w przeszłości była silnie redukowana, wytworzyła się korona odroślowa. Na konarach 

pojedyncze rany po dawnych cięciach. W koronie nieliczny susz gałęziowy o średnicy do 5 cm. 

Łącznie w koronie jest 9 wiązań, połączonych w jeden system.
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Próba obciążeniowa wykazała osłabienie stabilności drzewa. Stwierdzone osłabienie jest znaczące i wymaga 

dalszych działań w celu zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Symulacja w programie DynaTim 

wskazuje, że redukcja korony od góry i zmniejszenie jej powierzchni 25% (z wartości ok. 252 m2 do ok. 189 m2) 

pozwoli na przywrócenie współczynnika bezpieczeństwa dla inklinacji do poziomu minimalnego, tj. SF=1,5 oraz dla 

elastyczności do poziomu SF=1,9. Po wykonaniu redukcji należy zweryfikować położenie wiązań w koronie. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne (Cobra, 2015 r.) 9
napięcie lin jest prawidłowe, dopasowanie 
jest niepoprawne, wiązania są zbyt nisko

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, nie	 spełnia	 wymagań	 modelu	 w	 zakresie	 stabilności	 drzewa	 w	

gruncie	oraz	nie	wykazuje	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu 

uzyskano następujące wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 niewystarczającej	

stabilności	 drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=0,8 (przy 

zalecanym w modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=1,1 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	niewystarczającą	odporność	na	złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 252 [m2]

Wysokość środka korony 11,0 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

12,2 [m]

Siła oddziałująca na koronę 58 [kN]

Moment zginający pień 712 [kNm]

Moment skręcający 81 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 20,2

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,24

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 5,2 I2 0,31

Odległość do punktu kotwienia [m] 16,5
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,09

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 89 E2 1,95

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 92
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 485

Kierunek ciągnięcia 213° E2 490
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Wykres 44.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 44.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 44.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 145 cm Obwód w miejscu pomiaru 280,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 57	%

Fot.	44.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	44.2.	Podstawa	pnia
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Fot.	44.3.	Pień Fot.	44.4.	W	koronie	liczne	wiązania.

Fot.	 44.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	44.6.		Badanie	pnia	tomografem.
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Fot.	44.7.	Ślady	po	starych	cięciach	w	koronie Fot.	44.8.		Wiązania	w	koronie.

Fot.	44.9.	Poglądowy	zakres	redukcji	drzewa	wynikający	z	osłabienia	w	
badaniu	stabilności	drzewa.

Fot.	44.10.	Wiązania	w	koronie.
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ZAŁĄCZNIK	NR	45	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D204380 GATUNEK 	Klon	zwyczajny	Acer	platanoides
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 18,6

OBWÓD	PNIA	
[cm] 149

WYMIARY	
KORONY	[m] N 5,6 S 5,0 E 6,1 W 4,1 Średnica	korony 10,4

Wysokość	podstawy	
korony 2,5

WITALNOŚĆ 1,5
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność osłabiona w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

Ławki, plac, ścieżki, kosz na 

śmieci

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

Ławki, plac, ścieżki, kosz na 

śmieci, latarnia, oświetlenie 

parkowe. 

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Gniazdo ptasie na wys. 8 m. w s. SW. (niezasiedlone). 

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Zagęszczona gleba. Od strony SW nawierzchnia utwardzona przy samym pniu.

SYSTEM	KORZENIOWY Wypłycone korzenie z powierzchniowymi ranami. 

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ
Podłużna rana z martwicą na długość około metra, na wysokości 1,5 m. po stronie SW. 

Badanie pnia tomografem nie wykazało obecności rozkładu w pniu.

NASADA	KORONY Słabe rozwidlenie, możliwy zakorek. Dwie rany z ubytkami otwartymi.

KORONA Wszystkie przewodniki redukowane, rozkład w miejscach cięć. Drobny susz gałęziowy.

ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Próba obciążeniowa wykazała osłabienie stabilności drzewa. Stwierdzone osłabienie jest znaczące i wymaga 

dalszych działań w celu zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Symulacja w programie DynaTim 

wskazuje, że redukcja korony od góry i zmniejszenie jej powierzchni 30% (z wartości ok. 103 m2 do ok. 72 m2) 

pozwoli na przywrócenie współczynnika bezpieczeństwa dla inklinacji do poziomu minimalnego, tj. SF=1,5 oraz dla 

elastyczności do poziomu SF=2,5. 

• Ze względu na osłabienie rozwidlenia w nasadzie korony zalecane jest rozpoczęcie stopniowej redukcji, na czas 

skracania obniżania korony można zamontować wiązanie dwupunktowe (1 x 4t, elastyczne-dynamiczne, długość 

lin ok. 10-12 m); wykonanie wiązania dynamicznego pomiędzy pomiędzy przewodnikiem N, a konarem N.  

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, nie	 spełnia	 wymagań	 modelu	 w	 zakresie	 stabilności	 drzewa	 w	

gruncie	oraz	nie	wykazuje	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu 

uzyskano następujące wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 niewystarczającej	

stabilności	 drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=0,8 (przy 

zalecanym w modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=1,3 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	niewystarczającą	odporność	na	złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 103 [m2]

Wysokość środka korony 11,0 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

11,8 [m]

Siła oddziałująca na koronę 17 [kN]

Moment zginający pień 203 [kNm]

Moment skręcający 21 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 18,6

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,26

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 2,6 I2 0,26

Odległość do punktu kotwienia [m] 10,2
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,05

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 48 E2 1,59

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 47
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 482

Kierunek ciągnięcia 325° E2 459

                                                                                                                                        303



D204380	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	OGRÓD	KRASIŃSKICH

Wykres 45.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 45.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 45.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 66,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 157,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 0	%

Fot.	45.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	45.2.	Podstawa	pnia
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Fot.	45.3.	Pień	oraz	korona	(pomarańczowymi	kolorami	zaznaczono	dziuple. Fot.	45.4.	Nasada	korony	

Fot.	 45.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	45.6.		Badanie	pnia	tomografem.
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Fot.	45.7.	Nasada	korony. Fot.	45.8.	 	Dolnymi	czerwonymi	kreskami	zaznaczono	propozycję	miejsca	montażu	
wiązań.

Fot.	45.9.	Poglądowy	zakres	redukcji	drzewa	wynikający	z	osłabienia	w	
badaniu	stabilności	drzewa.
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ZAŁĄCZNIK	NR	48	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D204476 GATUNEK 	Jesion	wyniosły	Fraxinus	excelsior
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 22,0

OBWÓD	PNIA	
[cm] 195

WYMIARY	
KORONY	[m] N 9,3 S 8,1 E 4,8 W 4,9 Średnica	korony 13,5

Wysokość	podstawy	
korony 4,0

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność osłabiona w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

Ścieżki utwardzone
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

Ścieżki utwardzone, ławki, 

latarnie, kosze na śmieci, plac 

zabaw.

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Na skrzyżowaniu dwóch utwardzonych ścieżek. Nawierzchnia utwardzona na 100% obwodu.

SYSTEM	KORZENIOWY
Silnie utwardzony grunt. Na nabiegu korzeniowym w s. SE owocniki grzyba (saprofit). Korzenie 

przy pniu z licznymi ranami powierzchniowymi.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Od strony NE podłużna rana od podstawy pnia do  wysokości 4 m. Badanie pnia tomografem 

wykazało obecność nieznacznego rozkładu, obejmującego 17% powierzchni badanego 

przekroju.

NASADA	KORONY

W  głównym rozwidleniu drewno reakcyjne - reakcja na osłabienie rozwidlenia. 

Konar łączący się z centralnym przewodnikiem, w kierunku NE, na wysokości ok 8 m - 

zamierający.

KORONA
Zamierające pędy wierzchołkowe. Liczny suszu gałęziowy i konarowy. W koronie pojedyncze 

wiązanie.
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Ze względu na rany i osłabienie w koronie zalecane jest rozpoczęcie stopniowej redukcji drzewa. Na czas 

przebudowy korony zaleca się zachować wiązanie.  

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

• Zaleca się zredukowanie martwego konaru.  

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne (Cobra, 2015 r.) 1
Niepoprawne - wiązanie zamontowane za 

nisko, oraz dobrana zbyt mała wytrzymałość 
liny.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	wystarczającej	stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=2,4 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=3,4 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 74 [m2]

Wysokość środka korony 17,6 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

17,9 [m]

Siła oddziałująca na koronę 13 [kN]

Moment zginający pień 238 [kNm]

Moment skręcający 4 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 22,0

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,35

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 3,9 I2 0,28

Odległość do punktu kotwienia [m] 9,4
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,17

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 63 E2 1,78

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 64
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 485

Kierunek ciągnięcia 297° E2 480
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Wykres 48.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 48.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 48.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 46,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 231,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 3	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 190,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 189,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 17	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	48.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	48.2.	Podstawa	pnia

Fot.	48.3.	Pień Fot.	48.4.	Nasada	korony>
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Fot.	 48.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	48.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	48.7.	Korona. Fot.	48.8.	Zamierający	konar.
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Fot.	48.9.	Pojedyncze	wiązanie	w	koronie. Fot.	48.10.	Jedna	z	licznych	ran	na	konarach.

Fot.	48.11.	Główne	rozwidlenie	z	zakorkiem.
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ZAŁĄCZNIK	NR	50	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D204697 GATUNEK
	Kasztanowiec	pospolity		
Aesculus	hippocastanum

WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 17,6

OBWÓD	PNIA	
[cm] 245

WYMIARY	
KORONY	[m] N 9,4 S 5,6 E 7,4 W 6,0 Średnica	korony 14,2

Wysokość	podstawy	
korony 2,5

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

ciąg pieszy, ławka
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

ciąg pieszy, ławki, kosz na 

śmieci, lampy oświetlenia 

parkowego, ogrodzenie parku 

(od ul. Stare Nalewki)

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Po stronie NE w odległości 3m ciąg komunikacji pieszej o nawierzchni żwirowej.

SYSTEM	KORZENIOWY

Stwierdzono obecność bardzo poważnego rozkładu (około 70% obwodu) w systemie 

korzeniowym, w promieniu do 50 cm od podstawy pnia: po stronie 150SE przy nabiegu 

korzeniowym, 129SE w odległości 10 cm, 62NE w odległości 10 cm, 30NE w odległości 20 cm, 

9N w odległości 25 cm, 350N w odległości 30 cm, 295NW w odległości 20 cm.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Pień na wysokości 2,5m rozwidla się na dwa główne przewodniki, przewodnik po stronie SW 

na wysokości 3 m z kolejnym rozwidleniem, na wysokości 4 m konar NW ponownie się 

rozwidla przy czym jeden z konarów dawniej wyłamany. Po stronie 75 E (u nasady rozwidlenia 

na wys 2,5m)  dziupla w miejscu usuniętego grubego konaru. Badanie pnia tomografem 

wykazało obecność znaczącego rozkładu, obejmującego 50% powierzchni badanego 

przekroju.

NASADA	KORONY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

KORONA

Koronę tworzą trzy główne konary (dawniej 4 - jeden z nich na wysokości 4m wyłamany w 

nasadzie rozwidlenia). W miejscu wyłamania rozległy ubytek. Na jednym z głównych 

przewodników owocnik żagwi łuskowatej. W koronie zamontowane wiązania dynamiczne w 

trójkąt (3 szt) wiążące 3 konary tworzące koronę. Wiązania zamontowano na wysokości 6,5m 

(licząc od nasady rozwidlenia) co jest niezgodne z zaleceniami producenta wiązań (za nisko). 

Po stronie 5 N konar o charakterze wygonionego podwieszony wiązaniem dynamicznym 

niezgodnie z zaleceniami producenta (jednopunktowo, bez dolnego rzędu). Susz gałęziowy 

nieliczny, drobny. Na głównych konarach ślady po cięciach grubych konarów z dziuplami w 

miejscu cięć. Po stronie 318 NW następny podwiązany wiązaniem dynamicznym konar (jak w 

przypadku poprzedniego w sposób niewłaściwy). 
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Próba obciążeniowa wykazała osłabienie stabilności drzewa. Stwierdzone osłabienie jest znaczące i wymaga 

dalszych działań w celu zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Symulacja w programie DynaTim 

wskazuje, że redukcja korony od góry i zmniejszenie jej powierzchni 17% (z wartości ok. 141 m2 do ok. 117 m2) 

pozwoli na przywrócenie współczynnika bezpieczeństwa dla inklinacji do poziomu minimalnego, tj. SF=1,5 oraz dla 

elastyczności do poziomu SF=2,8. Po wykonaniu redukcji należy zweryfikować położenie wiązań w koronie. 

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

• Z uwagi na poważny problem u nasady rozwidlenia głównego (rozległy ubytek) w połączeniu z rozległym 

rozkładem korzeni na poziomie 70% zaleca się w kolejnych latach prowadzenie dalszej stopniowej redukcji drzewa 

z zachowaniem wszystkich odrostów w niższych par`ach korony. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne 5

Niepoprawne - Wiązania zamontowano 
niezgodnie z instrukcją producenta - 

wiązania pomiędzy głównymi 
przewodnikami są znacznie poniżej 2/3 

wysokości rozwidlenia, a konary 
zabezpieczono jednopunktowo.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, nie	 spełnia	 wymagań	 modelu	 w	 zakresie	 stabilności	 drzewa	 w	

gruncie,	jednak	wykazuje	odporność	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu 

uzyskano następujące wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 niewystarczającej	

stabilności	 drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,0 (przy 

zalecanym w modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=1,9 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 141 [m2]

Wysokość środka korony 9,5 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

10,6 [m]

Siła oddziałująca na koronę 30 [kN]

Moment zginający pień 317 [kNm]

Moment skręcający 2 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 17,6

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,20

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 2,4 I2 0,25

Odległość do punktu kotwienia [m] 17,5
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 0,96

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 74 E2 1,02

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 74
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 494

Kierunek ciągnięcia 130° E2 501
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Wykres 50.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 50.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 50.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 45,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 256,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 42	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 73,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 250,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 50	%

                                                                                                                                        341



D204697	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	OGRÓD	KRASIŃSKICH

Wysokość pomiaru 155,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 242,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 0	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	50.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	50.2.	Pień.

Fot.	50.3.	Podstawa	pnia. Fot.	50.4.	Wiązania	w	koronie.
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Fot.	 50.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	50.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	50.7.	Rozległa	rana	po	wyłamanym	przewodniku. Fot.	50.8.	Nasada	korony	jest	poważnie	osłabiona.
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Fot.	50.9.	Poglądowy	zakres	redukcji	drzewa	wynikający	z	osłabienia	w	
badaniu	stabilności	drzewa.

Fot.	50.10.	Na	jednym	z	przewodników	rozwijający	się	owocnik	żagwi	
łuskowatej.

Fot.	50.11.	Rozkład	w	głównym	przewodniku.
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ZAŁĄCZNIK	NR	51	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D204704 GATUNEK 	Klon	zwyczajny	Acer	platanoides
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 18,6

OBWÓD	PNIA	
[cm] 301

WYMIARY	
KORONY	[m] N 8,9 S 9,2 E 11,2 W 10,2 Średnica	korony 19,7

Wysokość	podstawy	
korony 3,0

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

lampa, ławka, kosz na 

śmieci, skrzynka przyłącza 

elektroenergetycznego, 

pokrywa kanału

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

lampa, ławka, kosz na śmieci, 

ciąg pieszy, skrzynka przyłącza 

elektroenergetycznego, 

pokrywa kanału

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Po stronie NW w odległości 2 m nawierzchnia ciągu pieszego żwirowa. Po stronie 170 S w 

odległości 2,8 m właz studzienki kanalizacyjnej.

SYSTEM	KORZENIOWY

Miejscami korzenie szkieletowe wyniesione z uszkodzeniami mechanicznymi bez większego 

znaczenia dla kondycji i stabilności drzewa. Po stronie S drobne korzenie duszące. Stwierdzono 

obecność poważnego rozkładu (do 50% obwodu) w systemie korzeniowym, w promieniu do 

50 cm od podstawy pnia: po stronie 341 N w odległości 30 cm, 198 S w odległości 15 cm, 143 

SE w odległości 25 cm, 107E w odległości 5 cm, 88E, w odległości 20 cm.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Na pniu ślady cięć grubych konarów - reakcja drzewa na rany optymalna - silny przyrost 

drewna przyrannego, rany bez ubytków wgłębnych. Badanie pnia tomografem wykazało 

obecność znaczącego rozkładu, obejmującego 39% powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

KORONA

Nasada rozwidlenia dwóch głównych przewodników na wysokości 4 m - przewodniki te są 

związane wiązaniem dynamicznym na wysokości 9 m (licząc od nasady rozwidlenia) co jest 

niezgodne z zasadami określonymi przez producenta wiązań (za nisko). Ponadto dwa wiązania 

krzyżują się i ocierają. Na wysokości 6 m znajduje się kolejne rozwidlenie. W kierunku 268 W 

znajduje się podwiązany konar (również niezgodnie z zasadami określonymi przez producenta 

wiązań - za nisko i bez dolnego rzędu). Główny konar po stronie WN rozwidla się na 2 kolejne 

konary w kierunkach N i S -  dawniej u nasady rozwidlenia znajdował się jeszcze jeden konar, 

który jest wyłamany - w miejscu wyłamania rozległy ubytek. W koronie znajdują się 

zawieszone gałęzie. Susz gałęziowy drobny 5%. Główne rozwidlenie z ubytkiem kieszeniowym 

(w miejscu tym wyrasta lipa). Na konarach ślady cięć grubych konarów, część z nich z 

wytworzoną tkanką przyranną a część z nich z dziuplami.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne 3

Niepoprawne - wiązanie zamontowano 
niezgodnie z instrukcją producenta i 

standardami. Zamontowane zbyt nisko, 
konary są zabezpieczone jednopunktowo.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszego oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	wystarczającej	stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=2,0 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=2,2 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 203 [m2]

Wysokość środka korony 10,0 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

11,1 [m]

Siła oddziałująca na koronę 32 [kN]

Moment zginający pień 351 [kNm]

Moment skręcający -12 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 18,6

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,25

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 4,5 I2 0,20

Odległość do punktu kotwienia [m] 11,0
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,11

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 92 E2 0,95

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 97
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 481

Kierunek ciągnięcia 210° E2 492
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Wykres 51.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 51.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 51.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 106,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 308,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 34	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 197,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 309,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 39	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	51.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	51.2.	Podstawa	pnia

Fot.	51.3.	Pień. Fot.	51.4.	Nasada	korony.
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Fot.	 51.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	51.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	51.7.	Rozległa	rana	na	jednym	z	przewodników	oraz	wiązania	w	koronie. Fot.	51.8.	Korona	z	wiązaniami.
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Fot.	51.9.	Konar	z	zamontowanym	wiązaniem. Fot.	51.10.	Nasada	korony.

Fot.	51.11.	Jedne	z	licznych	rany	i	ubytków	w	koronie. Fot.	51.12.	Wiązania	w	koronie.
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ZAŁĄCZNIK	NR	52	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D204877 GATUNEK 	Dąb	szypułkowy	Quercus	robur
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 20,2

OBWÓD	PNIA	
[cm] 334

WYMIARY	
KORONY	[m] N 10,5 S 10,8 E 9,2 W 10,0 Średnica	korony 20,2

Wysokość	podstawy	
korony 4,0

WITALNOŚĆ 2,5
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność silnie osłabiona w stosunku do 
fazy życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

ciąg pieszy, ławki, kosz na 

śmieci, staw

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

ciąg pieszy, ławki, kosz na 

śmieci, staw, lampy oświetlenia 

parkowego, pomnik na stawie

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Po stronie E w odległości 2m ciąg komunikacji pieszej o nawierzchni żwirowej (z obrzeżem 

typu Eco-board). Po stronie E w odległości 40 cm brzeg stawu z umocnieniem faszynowym. Po 

stronie N w odległości 4 m oraz przy brzegu w stawie lampy co może sugerować wykonany 

przekop pod ułożenia kabli z możliwością uszkodzenia korzeni drzewa. 

SYSTEM	KORZENIOWY

Stwierdzono obecność średnio znaczącego rozkładu (do 30% obwodu) w systemie 

korzeniowym, w promieniu do 50 cm od podstawy pnia: po stronie 237NW w odległości 1m, 

po stronie 174S główny korzeń szkieletowy całkowicie rozłożony, po stronie 82E. Po stronie 

347N owocniki grzybów nietrwałych. Część korzeni wypłaconych. Wzdłuż nabrzeża system 

korzeniowy ograniczony do przestrzeni szerokości 40 cm.

ODZIOMEK

Po stronie 155 SE ubytek rynnowy otwarty od podstawy pnia do wysokości 1 m o zasięgu 90 

cm wgłąb pnia mierzonym na wysokości 55 cm (przy grubości pnia w tym miejscu 110 cm). Po 

stronie N wyraźny brak przyrostów pnia od nasady pnia do nasady korony. Badanie młotkiem 

diagnostycznym wykazało poważny rozległy ubytek szczególnie na szerokości 1 m (ok. 1/3 

obwody pnia), poniżej niego nabiegi korzeniowe również z ubytkami. Po stronie 168 S na 

wysokości 40 cm owocniki żółciaka siarkowego. U podstawy pnia, przy jednym z nabiegów 

korzeniowych, stare owocniki wachlarzowca olbrzymiego.

PIEŃ

Na pniu liczne ślady po cięciach grubych konarów, bez dziupli. Na wysokości 6 m po stronie 65 

NE wyłamany gruby konar w miejscu wyłamania głęboki ubytek. Badanie pnia tomografem 

wykazało obecność poważnego rozkładu, obejmującego 74% powierzchni badanego 

przekroju.

NASADA	KORONY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

• Z uwagi na graniczną wartość stabilności drzewa należy rozważyć rozpoczęcie redukcji korony drzewa, w 

pierwszym kroku obniżając ją o ok. 10% oraz w kolejnych latach kontynuując w razie potrzeby poprzez dalsze 

cięcia. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

KORONA

Po stronie 38 NE konar podwiązany wiązaniem dynamicznym w sposób nieprawidłowy. 

Korona rozłożysta o formie bukietowej złożona z 3 głównych konarów - nasada ich rozwidlenia 

na wysokości 7 m.  Konary te zostały związane wiązaniami dynamicznymi w trójkąt (3 szt.), na 

wysokości 6,6m od rozwidlenia. Susz gałęziowy i konarowy liczny - 20%. Wierzchołkowa część 

korony przerzedzona. Na wysokości od 7 do 10 m konar główny znajdujący się po stronie 100 

E z ubytkiem rynnowym otwartym (od strony 25NE).
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne 4

Niepoprawne - wiązanie zamontowano 
niezgodnie z instrukcją producenta i 

standardami. Zamontowane zbyt nisko oraz 
konar zabezpieczony jednopunktowo. 

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 granicznej	 stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,5 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=3,0 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 252 [m2]

Wysokość środka korony 11,3 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

12,3 [m]

Siła oddziałująca na koronę 43 [kN]

Moment zginający pień 522 [kNm]

Moment skręcający -56 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 20,2

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,56

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 5,5 I2 0,36

Odległość do punktu kotwienia [m] 13,5
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,38

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 108 E2 1,80

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 102
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 485

Kierunek ciągnięcia 90° E2 490
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Wykres 52.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 52.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 52.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 75,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 366,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 71	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 130,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 334,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 74	%
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WARSTWA	3
Wysokość pomiaru 170,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 325,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 65	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	52.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	52.2.	Pień

Fot.	52.3.	Podstawa	pnia. Fot.	52.4.	Stare	owocniki	wachlarzowca	olbrzymiego	u	podstawy	pnia.

                                                                                                                                        360



D204877	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	OGRÓD	KRASIŃSKICH

Fot.	 52.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	52.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	52.7.	Nasada	korony. Fot.	52.8.		Wiązania	w	koronie.
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Fot.	52.9.	Korona. Fot.	52.10.	Pień	i	nasada	korony.	

Fot.	52.11.	Nasada	korony.
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ZAŁĄCZNIK	NR	59	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D631971 GATUNEK 	Klon	zwyczajny	Acer	platanoides
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 19,4

OBWÓD	PNIA	
[cm] 227

WYMIARY	
KORONY	[m] N 7,5 S 9,0 E 9,6 W 10,3 Średnica	korony 18,2

Wysokość	podstawy	
korony 2,5

WITALNOŚĆ 1
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

Ścieżka, ławka
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

Ścieżka, ławki, latarnie, 

pomniki.

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Silnie zagęszczona gleba. Ścieżka asfaltowa w odległości metra od s. SW. W odległości 6,5 m.

SYSTEM	KORZENIOWY Korzenie oplatające od s W i SW. 

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Pęknięcie podłużne od rozwidlenia do podstawy pnia od s. SW.  

Od s. NE pęknięcie w rozwidleniu, rozwarte, z martwicą, na ok. 1,5 m. długości w dół pnia. 

Badanie pnia tomografem wykazało obecność znaczącego rozkładu, obejmującego 41% 

powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

KORONA Rany po cięciach z ubytkami. Suchy konar na wysokości 10 m nad ścieżką o Ø ok 15 cm. 

ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne 5

Niepoprawne - wiązanie zamontowano 
niezgodnie z instrukcją producenta i 

standardami. Zamontowane zbyt nisko oraz 
bez amortyzatora, konary zabezpieczone 

jednopunktowo.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszego oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

•  Zalecane jest usunięcie lub skrócenie martwych i zawieszonych gałęzi oraz konarów z korony drzewa.  

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 granicznej	 stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,5 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=2,7 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 129 [m2]

Wysokość środka korony 11,1 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

11,9 [m]

Siła oddziałująca na koronę 22 [kN]

Moment zginający pień 258 [kNm]

Moment skręcający 25 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 19,4

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,17

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 3,2 I2 0,24

Odległość do punktu kotwienia [m] 10,5
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,01

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 71 E2 1,69

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 76
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 486

Kierunek ciągnięcia 28° E2 479
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Wykres 59.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 59.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 59.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 206,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 235,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 41	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 46,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 249,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 12	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	59.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	59.2.	Podstawa	pnia

Fot.	59.3.	Pień	i	nasada	korony Fot.	59.4.	Konary	z	wiązaniami.
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Fot.	 59.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	59.6.		Nasada	korony.

Fot.	59.7.	Wiązania	w	koronie. Fot.	59.8.	Rany	po	dawnych	cięciach..
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ZAŁĄCZNIK	NR	60	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D631972 GATUNEK 	Klon	zwyczajny	Acer	platanoides
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 17,6

OBWÓD	PNIA	
[cm] 217

WYMIARY	
KORONY	[m] N 6,9 S 8,0 E 10,7 W 2,0 Średnica	korony 13,8

Wysokość	podstawy	
korony 3,0

WITALNOŚĆ 2/3
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność silnie osłabiona w stosunku do 
fazy życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

chodnik
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

chodnik, ścieżki, ogrodzenie, 

budynek

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Silnie zagęszczony grunt. Od strony NE chodnik przy samym pniu. 

SYSTEM	KORZENIOWY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ Naturalnie pochylony w stronę NE. Badanie tomografem nie wykazało obecności rozkładu.

NASADA	KORONY

Od strony N, rana po cięciu w nasadzie rozwidlenia o średnicy ok. 30 cm na wysokości 3 m, 

słabo zalewana kallusem, z cieniem asymilacyjnym. 

Od s. SE w nasadzie korony, rana po rozłamanym przewodniku Ø ok. 40 cm, z rozkładem i 

ubytkiem.

KORONA

Przewodnik w s. W z podłużnym pęknięciem z dwóch stron, zaraz pod wiązaniem  

(przewodnik podtrzymujący). Na tym przewodniku konar 2 rzędu, w kierunku SW, po redukcji 

z rozległą martwicą i dziuplą w części wierzchołkowej.  Przerzedzone listowie. B.słaba reakcja 

na liczne cięcia. Przewodnik w kierunku NE z podłużnym ubytkiem otwartym po wyłamanym 

konarze, słaba reakcja, podwójne wiązanie. Nieliczny susz gałęziowy i konarowy.
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne (Cobra, 2019 r.) 2

Niepoprawne - wiązanie zamontowano 
niezgodnie z instrukcją producenta i 

standardami. Zamontowane zbyt nisko oraz 
bez amortyzatora. Zainstalowane na 

przewodniku z pęknięciem podłużnym i na 
rozłamanie w rozwidleniu. 

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Ze względu na znaczne osłabienie w nasadzie korony zalecane jest rozpoczęcie procesu stopniowego redukowania 

korony - w pierwszym kroku ok. 10%. W kolejnych latach zaleca się kontynuować redukcję wykonując obwodowo 

drobne cięcia, jednocześnie obniżając koronę oraz pozwalając na wzrost odrostów w dolnej części korony. Również 

zaleca się usunąć martwe i zawieszone gałęzie i konary. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	wystarczającej	stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=2,0 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=4,1 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 79 [m2]

Wysokość środka korony 10,9 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

11,6 [m]

Siła oddziałująca na koronę 14 [kN]

Moment zginający pień 163 [kNm]

Moment skręcający 21 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 17,6

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,29

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 3,4 I2 0,26

Odległość do punktu kotwienia [m] 12,5
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,06

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 67 E2 1,67

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 67
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 490

Kierunek ciągnięcia 80° E2 458
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Wykres 60.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 60.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 60.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 204,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 217,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 0	%

Fot.	60.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	60.2.	Podstawa	pnia
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Fot.	60.3.	Pień Fot.	60.4.	

Fot.	 60.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	60.6.		Badanie	pnia	tomografem.
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Fot.	60.7.	Wiązanie	nad	nasadą	korony. Fot.	60.8.		Rana	po	dawnym	cięciu	w	okolicy	nasady	korony.

Fot.	60.9.	Rana	po	wyłamanym	konarze. Fot.	60.10.	Susz	w	górnej	części	korony.
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ZAŁĄCZNIK	NR	64	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D631983 GATUNEK 	Jesion	wyniosły	Fraxinus	excelsior
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 23,4

OBWÓD	PNIA	
[cm] 349

WYMIARY	
KORONY	[m] N 10,5 S 11,0 E 9,0 W 12,0 Średnica	korony 21,3

Wysokość	podstawy	
korony 5,0

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

lampa, ławka
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

lampy, ławki, kosze na śmieci, 

ciągi komunikacji pieszej, 

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

SYSTEM	KORZENIOWY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

ODZIOMEK Po stronie 150 SE niewielka martwica zarośnięta w całości tkanką przyranną.

PIEŃ

Po stronie N od wysokości 2,5 do 6 m tkanka przyranna w miejscu dawnego pęknięcia 

podłużnego (w kształcie żebra). Pęknięcie to o przebiegu skrętnym. Po stronie 75 E na 

wysokości 2,5 m dziupla w miejscu po usuniętym grubym konarze. Badanie pnia tomografem 

wykazało obecność znaczącego rozkładu, obejmującego 47% powierzchni badanego 

przekroju.

NASADA	KORONY
Na wysokości 8,5 m główne rozwidlenie dawniej na 3 przewodniki jeden z nich (po stronie N) 

wyłamany w tym miejscu rozległy ubytek wgłębny.

KORONA

Przewodnik po stronie W w części górnej z rozległą raną po wyłamaniu grubego konara w 

odległości około 1,5 m od nasady rozwidlenia. Konar ten był redukowany, w miejscu cięć 

liczne pędy reiteracyjne. Konar o przebiegu w kierunku W (długości około 8m - dawniej 

wykonano na nim cięcie redukujące) na wysokości 5m w odległości 2,5 m od nasady 

rozwidlenia podwiązany wiązaniem dynamicznym (niezgodnie z zaleceniami producenta 

wiązań - za nisko i bez dolnego rzędu). Susz drobny 5%. Na głównych konarach ślady po 

cięciach grubych konarów z tkankami przyrannymi, ale część z nich z dziuplami. Na wysokości 

15 m wiązania dynamiczne 4 szt (zamontowane za nisko - niezgodnie z zaleceniami 

producenta). Część z konarów tworzących koronę po cięciach redukujących - obecnie korona 

wtórna z odrostów (już znacznych rozmiarów)
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Ze względu na liczne osłabienia i ubytki w głównych przewodnikach zalecane jest rozpoczęcie stopniowej redukcji 

drzewa. W pierwszym kroku zalecana redukcja o ok. 1-2 m (zalecana średnica cięć nie większa niż 5 cm). W 

kolejnych latach zaleca się kontynuować redukcję wykonując obwodowo drobne cięcia, jednocześnie obniżając 

koronę oraz pozwalając na wzrost odrostów w dolnej części korony. 

• Zaleca się wykonanie redukcji wysokości odrostów w koronie oraz redukcja konaru wygonionego, rosnącego nad 

ścieżką o ok. 1/3 długości. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne 4
Niepoprawne - wiązanie zamontowano 

niezgodnie z instrukcją producenta i 
standardami. Zamontowane zbyt nisko.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	wystarczającej	stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=2,2 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=2,2 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 211 [m2]

Wysokość środka korony 14,3 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

15,2 [m]

Siła oddziałująca na koronę 33 [kN]

Moment zginający pień 503 [kNm]

Moment skręcający 12 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 23,4

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,42

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 5,9 I2 0,36

Odległość do punktu kotwienia [m] 15,0
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,28

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 107 E2 1,90

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 118
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 480

Kierunek ciągnięcia 310° E2 481
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Wykres 64.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 64.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 64.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 83,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 383,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 47	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 175,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 329,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 47	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	64.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	64.2.	Podstawa	pnia

Fot.	64.3.	Pień Fot.	64.4.	Rozległa	dziupla	w	jednym	z	głównych	przewodników.
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Fot.	64.5.	Rozległa	dziupla	w	kolejnym	przewodniku.	 Fot.	64.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	64.7.	Dziupla	w	przewodniku. Fot.	64.8.	 	Nasada	rozwidlenia	poważne	osłabiona.	Po	prawej	widoczny	 reiterat	o	
znacznych	rozmiarach.
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Fot.	64.9.	Podłużna	rana	na	jednym	z	przewodników. Fot.	64.10.	Wiązania	w	koronie.	
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ZAŁĄCZNIK	NR	66	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D631986 GATUNEK 	Klon	zwyczajny	Acer	platanoides
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 19,9

OBWÓD	PNIA	
[cm] 280

WYMIARY	
KORONY	[m] N 4,4 S 10,4 E 11,0 W 8,4 Średnica	korony 17,1

Wysokość	podstawy	
korony 2,2

WITALNOŚĆ 1,5
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność osłabiona w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

Brak
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

Chodniki, ławki, latarnie, kosz 

na śmieci

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Od s. W chodnik w odległości ok. 2,5 m. 

SYSTEM	KORZENIOWY Silnie zagęszczony grunt. Od s. W korzeń oplatający.

ODZIOMEK Od strony SE dziupla, rozpoczynająca się od lini gruntu, na głębokość 63 cm, Ø10 cm.

PIEŃ

Od s. W podłużna rana z ubytkiem otwartym, na głęb. 50 cm, o długości 1,2 m., Ø 10 cm. 

Badanie pnia tomografem wykazało obecność znaczącego rozkładu, obejmującego 44% 

powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

KORONA

Konar na h 8,2 m, w kierunku NW w miejscu zgięcia ubytek otwarty. Konar nie podwiązany. 

Rozwidlenie konaru i głównego pnia na wysokości 4,3-5,1 m - Trzy rozległe rany po 

rozłamanych/uciętych konarach: 

- Ø ok. 50 cm., w kierunku SE, h. 4,5 m. Z rozkładem, owocnikami grzyba, b.słaba reakcja. 

- Ø ok. 30 cm., w kierunku E, h 5 m, ubytek kominowy. 

- Ø ok. 30 cm., w kierunku NE, h 4,1 m., z rozkładem, ubytkiem otwartym, słaba reakcja, brak 

tkanki przyrannej. Susz nieliczny, gałęziowy.
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Zaleca się rozpoczęcie stopniowej redukcji drzewa (cięcia wycofujące koronę). Dodatkowo zaleca się rozpoczęcie 

redukowania przewodników z wiązaniami. Na czas przebudowy korony, w środkowej części korony zalecany jest 

montaż wiązania dynamicznego pomiędzy dwoma przewodnikami (wiązanie pojedyncze 4t, dynamiczne, 

odległość pomiędzy przewodnikami ok 2-3 m). 

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa.  

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne (Cobra, 2019 r.) 3

Niepoprawne - wiązanie zamontowano 
niezgodnie z instrukcją producenta i 

standardami. Zamontowane zbyt nisko oraz 
brak prawidłowego zaplotu, zbyt mały tonaż 

lin.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	wystarczającej	stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,8 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=1,5 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	graniczną	wartość	dla	odporności	pnia	na	

złamanie	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 216 [m2]

Wysokość środka korony 10,4 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

12,0 [m]

Siła oddziałująca na koronę 34 [kN]

Moment zginający pień 410 [kNm]

Moment skręcający -74 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 19,9

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,23

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 4,8 I2 0,22

Odległość do punktu kotwienia [m] 16,8
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,13

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 94 E2 1,74

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 86
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 494

Kierunek ciągnięcia 52° E2 473
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Wykres 66.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 66.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 66.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 217,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 217,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 41	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 52,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 319,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 44	%

                                                                                                                                        465



D631986	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	OGRÓD	SASKI

VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	66.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	66.2.	Podstawa	pnia

Fot.	66.3.	Pień Fot.	66.4.	
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Fot.	 66.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	66.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	66.7.	Wiązania	w	koronie. Fot.	66.8.		Rozległa	rana	w	jednym	z	konarów..
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Fot.	66.9.	Rozległa	rana	po	dawnym	cięciu. Fot.	66.10.	Przykład	nieprawidłowego	zaplotu	wiązania.

Fot.	66.11.	Rana	po	usunięciu	dużego	konaru.	
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ZAŁĄCZNIK	NR	73	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D631993 GATUNEK 	Klon	zwyczajny	Acer	platanoides
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 26,4

OBWÓD	PNIA	
[cm] 279

WYMIARY	
KORONY	[m] N 13,4 S 8,8 E 9,8 W 9,3 Średnica	korony 12,6

Wysokość	podstawy	
korony 2,4

WITALNOŚĆ 1
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

Brak
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

Ścieżka, ławki, latarnie

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Silnie zagęszczona gleba. Ścieżka od strony SW. 

SYSTEM	KORZENIOWY Obniżony poziom gruntu od s. NE

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Dziupla na h 1 m, od strony SE, Ø 1 cm, na głębokość 55 cm. Badanie pnia tomografem 

wykazało obecność znaczącego rozkładu, obejmującego 52% powierzchni badanego 

przekroju.

NASADA	KORONY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

KORONA

Susz gałęziowy i konarowy < Ø15 cm. Konar w stronę SE na h 3,5 m, z dużymi ubytkami w 

odległości 4-5 m od pnia. Od 1/2 do 2/3 wysokości drzewa liczne rany po usuniętych 

gałęziach, część z rozkładem. 
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Próba obciążeniowa wykazała osłabienie stabilności drzewa. Stwierdzone osłabienie jest znaczące i wymaga 

dalszych działań w celu zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Symulacja w programie DynaTim 

wskazuje, że redukcja korony od góry i zmniejszenie jej powierzchni 9% (z wartości ok. 130 m2 do ok. 118 m2) 

pozwoli na przywrócenie współczynnika bezpieczeństwa dla inklinacji do poziomu minimalnego, tj. SF=1,6 oraz dla 

elastyczności do poziomu SF=1,6. 

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

• Zaleca się rozpoczęcie stopniowej redukcji konaru rosnącego w kierunku SE, na czas skracania jego długości 

można zamontować wiązanie dwupunktowe (2 x 2t, syntetyczne - bez amortyzatora, długość lin ok. 8-10 m). 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, nie	 spełnia	 wymagań	 modelu	 w	 zakresie	 stabilności	 drzewa	 w	

gruncie	oraz	nie	wykazuje	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu 

uzyskano następujące wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 niewystarczającej	

stabilności	 drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,3 (przy 

zalecanym w modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=1,4 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	niewystarczającą	odporność	na	złamanie	

pnia	w badanym odcinku.

                                                                                                                                        517



D631993	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	OGRÓD	SASKI

V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 130 [m2]

Wysokość środka korony 18,2 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

18,8 [m]

Siła oddziałująca na koronę 31 [kN]

Moment zginający pień 581 [kNm]

Moment skręcający -7 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 26,4

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,17

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 4,7 I2 0,28

Odległość do punktu kotwienia [m] 19,9
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,20

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 83 E2 1,92

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 84
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 482

Kierunek ciągnięcia 85° E2 468
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Wykres 73.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 73.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 73.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 190,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 331,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 48	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 58,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 331,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 52	%

                                                                                                                                        520



D631993	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	OGRÓD	SASKI

VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	73.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	73.2.	Podstawa	pnia

Fot.	73.3.	Konar	nad	ścieżką. Fot.	73.4.	Rana	po	wyłamanym	konarze.	
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Fot.	 73.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	73.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	73.7.	Zakorek	w	głównym	rozwidleniu. Fot.	73.8.		Dziupla	w	jednym	z	przewodników..
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Fot.	73.9.	Poglądowy	zakres	redukcji	drzewa	wynikający	z	osłabienia	w	
badaniu	stabilności	drzewa.

Fot.	73.10.	Nasada	korony.
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ZAŁĄCZNIK	NR	54	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D639249 GATUNEK 	Klon	zwyczajny	Acer	platanoides
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 22,8

OBWÓD	PNIA	
[cm] 230

WYMIARY	
KORONY	[m] N 7,1 S 6,5 E 6,5 W 7,6 Średnica	korony 13,9

Wysokość	podstawy	
korony 2,6

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

lampa, kosz na śmieci, ciąg 

pieszy, ławki

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

lampa, ławka, kosz na śmieci, 

ciąg pieszy

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Ograniczone po stronie N w odległości 1,8 m obrzeże krawężnikowe i nawierzchnia żwirowa 

po stronie E również obrzeże krawężnikowe i nawierzchnia żwirowa odległości 5,1 m

SYSTEM	KORZENIOWY

Po stronie W oraz E wyniesione w część korzenie, korzenie okręcające po stronie NE na 

korzeniu wyniesionym niewielka rana z tkanką przyranną - uszkodzenie mechaniczne bez 

znaczenia dla kondycji i statyki drzewa.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Po stronie 171 S od wysokości 0,5 m do nasady pierwszego rozwidlenia owocniki grzybów 

saprotroficznych co sugeruje że w tym miejscu może występować martwica pod powierzchnią 

korowiny. Poniżej rozwidlenia po stronie 157 S dawne pęknięcie z tkanką przyranną dobrze 

przyrastają. W nasadzie rozwidlenia widoczne owocniki grzybów saprotroficznych i martwica z 

tkanką przyranną po stronie S - badanie młotkiem diagnostycznym nie wykazało rozległego 

ubytku wewnątrzpniowego. Badanie pnia tomografem nie wykazało obecności znaczącego 

rozkładu.

NASADA	KORONY

Dawniej z zakorkiem obecnie wzmacniająca się wyraźne - po obu stronach nasady rozwidlenia 

widoczne drewno reakcyjne, jednak w miejscu rozwidlenia martwica i owocniki grzybów 

saprotroficznych co wskazuje na osłabienie rozwidlenia i rozkład drewna w tym miejscu
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KORONA

Rozwidlenie konarów pierwszego rzędu na wys. 2,6 m - znaczące osłabienie wynikające z 

zakorka występującego na całej osi rozwidlenia. Rozwidlenie konarów drugiego rzędu na wys. 

4,5 m - rozwidlenie osłabione przez zakorek, obecnie poniżej rozwidlenia drzewo wytworzyło 

drewno reakcyjne wzmacniające rozwidlenie. Na wysokości 5 m jeden z konarów wyłamany 

bądź usunięty w tym miejscu rana bez tkanki przyrannej. Po stronie S w dół schodzi martwica 

szerokości 30 cm długości 1,2 m martwica przechodzi również w górę pnia na długości około 1 

m i szerokości około 20 cm z tkanką przyranną - brak widocznego ubytku wgłębnego. 

Przewodnik powyżej 1 rzędu rozwidlenia metr od niego konar przechodzący w stronę E po 

stronie wierzchniej od nasady na długości 1 m martwica z tkanką przyranną szerokości około 

20 cm długości 60 cm z widocznym płytkim ubytkiem wgłębnym. W koronie nieliczny susz 

gałęziowy drobny. Na grubych konarach ślady cięć konarów z tkankami przyrannymi w różnym 

stopniu zarastającymi, część z dziuplami. Wiązania zamontowane są na wysokości 14,5 m od 

podstawy pnia. Na przewodniku na wysokości 8,5 m rozwidlenie 3 rzędu - przewodnik tworzy 

koronę złożoną z trzech głównych grubych konarów konary te zostały powiązane wiązaniem 

dynamicznym: z przewodnika wiązanie dynamiczne wiążące konary rozwidlenia drugiego 

rzędu, przewodnik po stronie SW rozwidlenia drugiego rzędu z wiązaniem dynamicznym 

wiążącym ten przewodnik z przewodnikiem rozwidlenia pierwszego rzędu po stronie NE. 

Przewodnik po stronie W od rozwidlenia 3 rzędu z wiązaniem dynamicznym wiążącym 

przewodnik po stronie NE. 
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne 3
Niepoprawne - wiązanie zamontowano 

niezgodnie z instrukcją producenta i 
standardami. Zamontowane zbyt nisko.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszego oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

• Ze względu na liczne uszkodzenia w koronie zalecane jest rozpoczęcie procesu stopniowego obniżania korony - w 

pierwszym kroku zalecana redukcja o ok. 1-2 m (zalecana średnica cięć nie większa niż 5 cm). W kolejnych latach 

zaleca się kontynuować redukcję wykonując obwodowo drobne cięcia, jednocześnie obniżając koronę oraz 

pozwalając na wzrost odrostów w dolnej części korony.  

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	wystarczającej	stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,9 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=4,3 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 145 [m2]

Wysokość środka korony 14,1 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

15,2 [m]

Siła oddziałująca na koronę 28 [kN]

Moment zginający pień 428 [kNm]

Moment skręcający -27 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 22,8

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,20

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 4,3 I2 0,41

Odległość do punktu kotwienia [m] 10,7
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,13

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 69 E2 1,79

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 65
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 486

Kierunek ciągnięcia 325° E2 475
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Wykres 54.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 54.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 54.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 145,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 331,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 3	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 149 cm Obwód w miejscu pomiaru 331,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 0	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	54.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	54.2.	Podstawa	pnia

Fot.	54.3.	Pień Fot.	54.4.	Nasada	korony.
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Fot.	 54.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	54.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	54.7.	Nasada	korony	i	odrosty	w	dolnej	części	korony.	 Fot.	54.8.		W	wyniku	cięć	w	koronie	powstały	rozległe	rany	powierzchniowe.	e.

                                                                                                                                        378



D639249	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	OGRÓD	SASKI

Fot.	54.9.	Wiązania	w	koronie. Fot.	54.10.	Wiązania	w	koronie.

Fot.	54.11.		Konar	nad	ścieżką	z	dziuplą	po	wierzchniej	stronie.
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ZAŁĄCZNIK	NR	90	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D577304 GATUNEK 	Klon	zwyczajny	Acer	platanoides
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 22,2

OBWÓD	PNIA	
[cm] 310

WYMIARY	
KORONY	[m] N 9,0 S 9,3 E 12,5 W 5,9 Średnica	korony 18,4

Wysokość	podstawy	
korony 5,0

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

ciągi komunikacji pieszej, 

lampy oświetlenia 

parkowego, kosz na śmieci

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

ciągi komunikacji pieszej, 

lampy oświetlenia parkowego, 

kosz na śmieci, pomnik

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Po stronie W w odległości 60 cm obrzeże betonowe i nawierzchnia asfaltowa.

SYSTEM	KORZENIOWY

Stwierdzono obecność poważnego rozkładu (do 50% obwodu) w systemie korzeniowym, w 

promieniu do 50 cm od podstawy pnia: po stronie 7 N przy pniu, 286 W w odległości 20 cm, 

141 SE w odległości 10 cm, 113 SE w odległości 20 cm.

ODZIOMEK

U podstawy pnia po stronie 173 S ubytek otwarty wgłębny rozległy oraz grzyby z owocnikami 

jednorocznymi (nietrwałymi). Na wysokości 40 cm po stronie 197 S badanie młotkiem 

diagnostycznym wykazało rozległy ubytek wewnątrzpniowy. Po stronie 221 SW otwarty 

ubytek (pomiędzy nabiegami korzeniowymi) głębokości 79 cm.

PIEŃ

Na wysokości 1,6m po stronie 2N badanie młotkiem diagnostycznym wykazało rozległy ubytek 

wewnątrzpniowy. Na wysokości 125 cm po stronie 277 W martwica z ubytkiem o zasięgu 10 

cm i owocnikami jednorocznymi (nietrwałymi) grzybów. Na wysokości 5 m rozwidlenie pnia na 

część główną oraz dwa grube boczne konary (jeden z konarów o charakterze wygonionego), 

dawniej tuż poniżej znajdował się jeszcze jeden konar który został usunięty - w tym miejscu 

dziupla. Pień nieznacznie wychylony w kierunku 124 SE 21 stopni. Po stronie 251 W na 

wysokości 5 m wrośnięty pręt. Na wysokości 2,5 m po stronie 338 N ubytek otwarty 

przechodzący w kominowy zarówno w górę jak i w dół pnia. Na wysokości 4,8 m (tuż poniżej 

pierwszego rozwidlenia) po stronie 155 SE dziupla w miejscu po usuniętym grubym konarze. 

Powyżej pierwszego rozwidlenia po stronie 273W na wysokości 5,9m dziupla. Badanie 

tomografem wykazało obecność poważnego rozkładu obejmującego 64% powierzchni 

przekroju.

NASADA	KORONY

Po stronie 130 SE konar wygoniony, z wiązaniem podwiązującym w 1/2 jego długości (co jest 

niezgodne z zaleceniami producenta wiązań - za nisko i bez wiązania II rzędu). Na pobocznicy 

konaru ślady dawnych pęknięć podłużnych, obecnie z tkanką przyranną tworzącą tzw żebro. 
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Próba obciążeniowa wykazała osłabienie stabilności drzewa. Stwierdzone osłabienie jest znaczące i wymaga 

dalszych działań w celu zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Symulacja w programie DynaTim 

wskazuje, że redukcja korony od góry i zmniejszenie jej powierzchni 4% (z wartości ok. 197 m2 do ok. 188 m2) 

pozwoli na przywrócenie współczynnika bezpieczeństwa dla inklinacji do poziomu minimalnego, tj. SF=1,5 oraz dla 

elastyczności do poziomu SF=1,7. Dodatkowo ze względu na stwierdzone liczne rany i dziuple w konarach i 

głównych przewodniku, zalecane jest stopniowe obniżenie korony w kolejnych latach kontynuować redukcję 

wykonując obwodowo drobne cięcia, jednocześnie obniżając koronę oraz pozwalając na wzrost odrostów w dolnej 

części korony. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

KORONA

Górna część korony wychylona w kierunku SW. Na wysokości 6,8 m po stronie 155 SE dziupla 

w miejscu wyłamanego konara współtworzącego dawniej pierwotną koronę. Korona 

rozłożysta. Susz gałęziowy sporadycznie. Główny przewodnik korony z licznymi ranami po 

cięciach grubych konarów z dziuplami w miejscach cięć. 
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne 1
Wiązanie nieznanego producenta, bez 

oznaczników, z nieprowaitłowym zaplotem.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszego oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, nie	 spełnia	 wymagań	 modelu	 w	 zakresie	 stabilności	 drzewa	 w	

gruncie,	jednak	wykazuje	odporność	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu 

uzyskano następujące wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 niewystarczającej	

stabilności	 drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,4 (przy 

zalecanym w modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=1,5 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	graniczną	wartość	dla	odporności	pnia	na	

złamanie	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 197 [m2]

Wysokość środka korony 12,8 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

13,8 [m]

Siła oddziałująca na koronę 36 [kN]

Moment zginający pień 497 [kNm]

Moment skręcający -63 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 22,2

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,21

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 5,5 I2 0,18

Odległość do punktu kotwienia [m] 19,8
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,05

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 84 E2 1,63

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 89
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 499

Kierunek ciągnięcia 80° E2 461
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Wykres 90.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 90.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 90.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 65,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 319,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 64	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 140,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 306,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 61	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	90.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	90.2.	Podstawa	pnia

Fot.	90.3.	Wiązanie	w	koronie,	brak	oznaczeń. Fot.	90.4.	Korona.	

                                                                                                                                        650



D577304	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	PARK	RYDZA-ŚMIGŁEGO

Fot.	 90.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	90.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	90.7.	Rozległa	rana	po	wyłamanym	konarze. Fot.	90.8.		Rana	z	rozkładem	w	koronie.
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Fot.	90.9.	Poglądowy	zakres	redukcji	drzewa	wynikający	z	osłabienia	w	
badaniu	stabilności	drzewa.

Fot.	90.10.	Dziupla	z	ubytkiem	kominowym	w	dół	konaru	i	pnia.

Fot.	90.11.	Drzewo	było	poddane	zabiegom	chirurgii	drzew/ Fot.	90.12.	Korona.
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ZAŁĄCZNIK	NR	93	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D580269 GATUNEK 	Jesion	wyniosły	Fraxinus	excelsior
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 25,6

OBWÓD	PNIA	
[cm] 278

WYMIARY	
KORONY	[m] N 10,3 S 18,0 E 3,8 W 5,9 Średnica	korony 19,0

Wysokość	podstawy	
korony 10,0

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

 kosz na śmieci
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

ciągi komunikacji pieszej, 

lampy oświetlenia parkowego, 

kosz na śmieci, ogrodzenie

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Rośnie na niewielkiej skarpie.

SYSTEM	KORZENIOWY
Stwierdzono obecność nieznacznego rozkładu (do 10% obwodu) w systemie korzeniowym, w 

promieniu do 50 cm od podstawy pnia: po stronie 52NE w odległości 45 cm

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Po stronie 181 S od drugiego rozwidlenia w dół na odcinku 1,5 m dawne pęknięcie podłużne 

pnia z tkanką przyranną całkowicie zasklepioną. Po stronie 247 SW od podstawy pnia do 

wysokości 1,8 m na szerokości 50 cm wyraźny brak przyrostu na grubość. Badanie 

tomografem wykazało obecność nieznacznego rozkład, obejmującego 22% przekroju pnia.

NASADA	KORONY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

KORONA

Pierwsze rozwidlenie na wysokości 1,8 m - rozwidlenie konaru przechodzącego w kierunku 

134 SE o pochyleniu 34 stopnie. Pół metra wyżej kolejne rozwidlenie-konar o takim samym 

kierunku i przebiegu, nasada rozwidlenia z zakorkiem oraz pęknięciem podłużnym po stronie 

23 NE. Trzecie rozwidlenie na wysokości 4 m jako główne rozwidlenie na trzy 

współprzewodniki w kierunkach: 44NE, 183S i 299NW. Pomiędzy 299NW i 44NE pęknięcie 

podłużne w nasadzie rozwidlenia na długości 60 cm z rozwarciem. Poniżej widoczne dawne 

pęknięcie sięgające podstawy pnia obecnie z tkanką przyranną całkowicie zasklepioną. Po 

stronie przeciwnej (132SE) również pęknięcie podłużne pnia z rozwarciem sięgającym 

podstawy drugiego rozwidlenia z tkanką przyranną. Tuż powyżej głównego rozwidlenia 

(trzeciego) dawniej wyrastał jeszcze konar który został usunięty - w miejscu cięcia ubytek 

wgłębny płytki (dziupla). W koronie wiązania statyczne stalowymi linami montowanymi do pni 

opasowo. Wysokość montażu wiązań na wysokości 11m - wiązanie w trójkąt łączące trzy 

główne przewodniki.  Pomiędzy przewodnikami NW i S podwójne wiązanie. Na przewodniku 

NE była dodatkowa lina ale została zerwana. Wiązania zamontowane niezgodnie z zasadami 

(za nisko). Susz gałęziowy 10%.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Próba obciążeniowa wykazała osłabienie stabilności drzewa. Stwierdzone osłabienie jest znaczące i wymaga 

dalszych działań w celu zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Symulacja w programie DynaTim 

wskazuje, że redukcja korony od góry i zmniejszenie jej powierzchni 19% (z wartości ok. 260 m2 do ok. 211 m2) 

pozwoli na przywrócenie współczynnika bezpieczeństwa dla inklinacji do poziomu minimalnego, tj. SF=1,5 oraz dla 

elastyczności do poziomu SF=10,8. Ze względu na znaczne osłabienie nasady korony zaleca się zwiększyć zakres 

redukcji do ok. 30% powierzchni korony.  

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Stalowe na opasach 4 Projekt autorski, brak oznaczeń, jedno 
wiązanie zerwane pod drzewem.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania są autorskim 
rozwiązaniem wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się 
do wytycznych autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej 

oceny i utrzymania.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, nie	 spełnia	 wymagań	 modelu	 w	 zakresie	 stabilności	 drzewa	 w	

gruncie,	jednak	wykazuje	odporność	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu 

uzyskano następujące wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 niewystarczającej	

stabilności	 drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,0 (przy 

zalecanym w modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=7,3 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 260 [m2]

Wysokość środka korony 14,8 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

15,9 [m]

Siła oddziałująca na koronę 42 [kN]

Moment zginający pień 667 [kNm]

Moment skręcający 163 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 25,6

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,39

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 2,1 I2 0,30

Odległość do punktu kotwienia [m] 15,4
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,35

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 78 E2 1,92

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 81
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 482

Kierunek ciągnięcia 10° E2 499
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Wykres 93.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 93.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 93.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 95,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 268,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 22	%

Fot.	93.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	93.2.	Ogólny	pokrój	drzewa.
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Fot.	93.3.	Pień	i	nasada	korony Fot.	93.4.	Nasada	korony

Fot.	 93.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	93.6.		Badanie	pnia	tomografem.
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Fot.	93.7.	Zerwane	wiązanie	pod	drzewem. Fot.	93.8.		Stalowe	wiązania	w	koronie	drzewa.

Fot.	93.9.	Stalowe	wiązania	w	koronie	drzewa. Fot.	93.10.	Główne	rozwidlenie	z	rozległym	ubytkiem	i	pęknięciami.
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Fot.	93.11.	Główne	rozwidlenie. Fot.	93.12.	Zakres	redukcji	wymagany	ze	względu	na	osłabienie	stabilności	
drzewa	wskazany	kolorem	niebieskim	(ok.	19%).	Zaleca	się	zwiększyć	zakres	
redukcji	ze	względu	na	osłabienie	nasady	korony	(ok.	30%).
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ZAŁĄCZNIK	NR	100	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D574620 GATUNEK 	Lipa	drobnolistna	Tilia	cordata
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 27,2

OBWÓD	PNIA	
[cm] 291

WYMIARY	
KORONY	[m] N 11,2 S 4,4 E 7,0 W 7,7 Średnica	korony 15,2

Wysokość	podstawy	
korony 3,0

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

kosz na psie odchody , 

latarnia, ścieżka parkowa

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

kosz na psie odchody, ścieżki, 

ławki, latarnie, ogrodzenie, 

budynek

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Po stronie 155 SE w odległości 2,7 m obrzeże krawężnikowe betonowe i nawierzchnia 

chodnikowa z płyt betonowych.

SYSTEM	KORZENIOWY

Stwierdzono obecność nieznacznego rozkładu (do 10% obwodu) w systemie korzeniowym, w 

promieniu do 50 cm od podstawy pnia: po stronie 86E, po stronie W 2 korzenie duszące. Kilka 

drobnych korzeni z uszkodzeniami mechanicznymi i niewielkimi ubytkami wgłębnym.

ODZIOMEK
Po stronie 16 N oraz 169 S badanie młotkiem diagnostycznym wykazało rozległy ubytek 

wewnątrzpniowy części odziomkowej.

PIEŃ

Od podstawy pnia do wysokości 3 m - nasady rozwidlenia po stronie 155S z  pęknięciem 

podłużnym z ubytkiem wgłębnym rozległym, przechodzącym w górę pnia po stronie S aż do 

nasady rozwidlenia opisanego wcześniej. Ubytek bardzo poważny - badanie młotkiem 

diagnostycznym wykazało rozległy ubytek wnętrza pnia szczególnie w części nasady 

rozwidlenia oraz w części dolnej pnia. Badanie pnia tomografem wykazało obecność 

poważnego rozkładu, obejmującego 73% powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY

Na wysokości 3 m rozwidlenie na dwa główne przewodniki N i S oraz po stronie W gruby 

konar tworzący pozornie 3-ci przewodnik. Nasada rozwidlenia słaba, po stronie wewnętrznej 

nasady rozwidlenia bardzo poważny rozległy ubytek wgłębny sięgający podstawy pnia. 

Przewodnik po stronie S zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej rozwidlenia z 

rozległym ubytkiem; po stronie zewnętrznej  (po stronie SE) pęknięcie podłużne pnia z tkanką 

przyranną - ubytek przechodzi na wylot do strony wewnętrznej pnia.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

KORONA

Nasada rozwidlenia konarów pierwszego rzędu pnia S poważnie osłabiona, rozległy ubytek 

wgłębny, w tym miejscu pędy regeneracyjne wyrosły bardzo dawno temu tworząc obecnie 

koronę wtórną złożoną z dwóch głównych konarów. Pień po stronie N awaryjny - od nasady 

rozwidlenia konarów pierwszego rzędu do podstawy rozwidlenia głównych przewodników 

pęknięcie podłużne, rozłupujące, rozwarte, świeże bez tkanki przyrannej; dodatkowo po 

stronie wewnętrznej pnia SE dawne pęknięcie podłużne od nasady rozwidlenia głównych 

przewodników w górę na przebiegu około 2 m z tkanką przyranną. W koronie zamontowano 

wiązania w miejscu rozwidlenia pierwszego rzędu konarów po stronie N tuż powyżej 

rozwidlenia na wysokości 5 m do przeciwnego pnia tuż powyżej ubytku otwartego wiązanie 

dynamiczne bez amortyzatora (prawdopodobnie Cobra 4t). Pozostałe wiązania na wysokości 

11 m w tym 2 wiązania podwiązujące konar który wyrasta w rozwidleniu pierwszym. Jedno z 

wiązań przebiega od głównego pnia do jednego z konarów pnia N kolejne idzie od pnia do 

jednego z konarów pnia po stronie S od tamtego pnia po stronie S tego konaru kolejne dwa 

wiązania i przebiegające w kierunku pnia N do dwóch różnych konarów tego pnia. Pień po 

stronie N ma łącznie 3 konary główne tworzące koronę i kolejne wiązanie na pniu na konarach 

pnia N od konaru po stronie NE do skrajnego konaru po stronie W. Łącznie zamontowano 

sześć wiązań na wysokości 11 m. 
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne 6

Niepoprawne - brak oznaczeń, wiązania 
zamontowano niezgodnie z instrukcją 

producenta i standardami. Zamontowane 
zbyt nisko oraz konary jednopunktowo.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, nie	 spełnia	 wymagań	 modelu	 w	 zakresie	 stabilności	 drzewa	 w	

gruncie	oraz	nie	wykazuje	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu 

uzyskano następujące wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 niewystarczającej	

stabilności	 drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,0 (przy 

zalecanym w modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=1,1 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	niewystarczającą	odporność	na	złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Próba obciążeniowa wykazała osłabienie stabilności drzewa. Stwierdzone osłabienie jest znaczące i wymaga 

dalszych działań w celu zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Symulacja w programie DynaTim 

wskazuje, że redukcja korony od góry i zmniejszenie jej powierzchni 21% (z wartości ok. 196 m2 do ok. 154 m2) 

pozwoli na przywrócenie współczynnika bezpieczeństwa dla inklinacji do poziomu minimalnego, tj. SF=1,6 oraz dla 

elastyczności do poziomu SF=1,9. Jednak ze względu na stan awaryjny w nasadzie korony zalecane jest obniżenie 

korony drzewa o ok. 50% - ok 1-2 m nad obecnymi wiązaniami. Pomimo dużej redukcji, która może doprowadzić 

do uszkodzenia drzewa, ze względu na dużą wartość drzewa oraz obecność licznych odrostów w dolnej części 

korony zaleca się podjęcie próby zachowania drzewa. W przypadku usuwania konarów o dużej średnicy zalecane 

jest stosowanie cięć naśladujących naturalne wyłamanie. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 196 [m2]

Wysokość środka korony 11,9 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

13,2 [m]

Siła oddziałująca na koronę 34 [kN]

Moment zginający pień 450 [kNm]

Moment skręcający 0 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 27,2

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,23

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 3,6 I2 0,31

Odległość do punktu kotwienia [m] 10,4
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,05

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 94 E2 1,88

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 87
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 503

Kierunek ciągnięcia 287° E2 491
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Wykres 100.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 100.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 100.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 82,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 301,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 73	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	100.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	100.2.	Podstawa	pnia

Fot.	100.3.	Pień Fot.	100.4.	Nasada	korony
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Fot.	 100.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	100.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	100.7.	Pęknięcie	w	rozwidleniu	przewodników. Fot.	100.8.		Rozległy	rozkład	w	jednym	z	głównych	przewodników.

                                                                                                                                        728



D574620	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	SKWER	ANKI	KOWALSKIEJ	PRZY	SARP

Fot.	100.9.	Poglądowy	zakres	redukcji	drzewa	wynikający	z	osłabienia	w	
badaniu	stabilności	drzewa	(kolor	niebieski).	Jednak	ze	względu	na	osłabienie	
w	nasadzie	korony	zalecana	redukcja	zaznaczona	czerwoną	linią.	

Fot.	100.10.	Pęknięte	rozwidlenie	-	poważne	zagrożenie	upadku	części	drzewa.

Fot.	100.11.	Wiązania	w	koronie	-	nieprawidłowy	zaplot. Fot.	100.12.	Wiązania	w	koronie.
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ZAŁĄCZNIK	NR	85	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D631959 GATUNEK
	Kasztanowiec	pospolity		
Aesculus	hippocastanum

WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 17,7

OBWÓD	PNIA	
[cm] 267

WYMIARY	
KORONY	[m] N 8,2 S 4,5 E 7,3 W 2,6 Średnica	korony 11,3

Wysokość	podstawy	
korony 4,6

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

teren zieleni restauracji, 

ogrodzenie

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

ciągi komunikacji pieszej, 

lampy oświetlenia parkowego, 

kosz na śmieci, budynek, 

ogródek restauracji

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Drzewo rośnie na niewielkiej skarpie, pień znajduje się w bezpośredniej bliskości ogrodzenia, 

pień obrośnięty bluszczem.

SYSTEM	KORZENIOWY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Po stronie 358 N na wysokości 4,5-5,5 m ubytek otwarty, szczelinowy, z tkanką przyranną 

dobrze zarastającą, ubytek schodzi kominowo w dół pnia do jego podstawy. Na wysokości 

5,5m po stronie 72E rana po usuniętym grubym konarze. Na wysokości 1,5 m ubytek otwarty 

szczelinowy z wysiękiem, ubytek sięga głębokości 55 cm przy grubości pnia (w miejscu 

pomiaru) 80 cm. Po stronie 204 SW, w górnej części korony, konar z głębokim ubytkiem 

rynnowym. Na wysokości 6,5 m pień rozwidla się na 3 główne konary tworzące szkielet 

korony. Na pniu ślady cięć grubych konarów, część z nich z dziuplami. Na pniu i na konarach 

liczne odrosty. Badanie pnia tomografem wykazało obecność znaczącego rozkładu, 

obejmującego 56% powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

KORONA

Na wysokości 2,5 m konar wygoniony w kierunku 295 NW. Susz drobny sporadycznie. Korona 

dawniej po cięciach redukcyjnych, w miejscach cięć reiteraty tworzące obecnie koronę 

wtórną. Konar wygoniony również był redukowany ale reiteraty osiągnęły już znaczące 

rozmiary. 
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

szrotówek kasztanowcowiaczek
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Zalecana jest redukcja odrostów w koronie, które wyrosły w wyniku wcześniej wykonanych cięć. 

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

• Zredukować konar wygoniony o 10-20%, redukcję można rozłożyć w czasie na kilka lat i na czas przebudowy 

konaru można zastosować wiązanie dwupunktowe.  

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	wystarczającej	stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=2,3 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=3,7 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 112 [m2]

Wysokość środka korony 9,9 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

10,8 [m]

Siła oddziałująca na koronę 24 [kN]

Moment zginający pień 265 [kNm]

Moment skręcający -31 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 17,7

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,17

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 7,2 I2 0,38

Odległość do punktu kotwienia [m] 22,8
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 0,82

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 86 E2 1,92

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 83
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 492

Kierunek ciągnięcia 340° E2 487
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Wykres 85.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 85.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 85.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 50,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 276,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 46	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 118,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 268,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 56	%
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D631959	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	PARK		BEYERA

VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	85.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	85.2.	Korona	i	wygoniony	konar	nad	ścieżką.	

Fot.	85.3.	Korona.	 Fot.	85.4.	Pień	porośnięty	bluszczem.
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Fot.	 85.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	85.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	85.7.	Poglądowy	zakres	redukcji	wygonionego	konaru.
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D428751	-	ŚRÓDMIEŚCIE,	SKWER	WIĘŹNIÓW	POLITYCZNYCH	STALINIZMU

ZAŁĄCZNIK	NR	104	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D428751 GATUNEK 	Klon	zwyczajny	Acer	platanoides
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 12,4

OBWÓD	PNIA	
[cm] 294

WYMIARY	
KORONY	[m] N 7,5 S 4,0 E 7,5 W 7,0 Średnica	korony 13,0

Wysokość	podstawy	
korony 1,8

WITALNOŚĆ 2,5
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność silnie osłabiona w stosunku do 
fazy życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

Ławki, brukowany chodnik, 

ścieżka

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

Ławki, brukowany chodnik, 

ścieżki, budynek, latarnie. 

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Drzewo rośnie w prostokątnej misie o wymiarach 7,5 x 3,5 m. Dookoła misy brukowane 

ścieżki. Od s. SW, w odległości ok 50 cm - brukowany chodnik 

SYSTEM	KORZENIOWY
Przysypane nabiegi korzeniowe, miejscami nieliczne wypłycenia korzeni z mechanicznymi 

powierzchniowymi uszkodzeniami.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Zasklepiona i tworząca żebro rana podłużna ciągnąca się od rozwidlenia po linię gruntu od s. 

S. Badanie pnia tomografem wykazało obecność znaczącego rozkładu, obejmującego 55% 

powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY Rozległa rana i ubytek kominowy po wyciętym/wyłamanym głównym przewodniku.

KORONA

Koronę drzewa tworzą trzy przewodniki.  Rozwidlenie u nasady korony na wysokości ok. 1,8 m 

- poważne osłabienie wynikające z obecności pęknięcia. Przewodnik SE rozłamuje się (słabe 

wiązanie z głównym pniem z ubytkiem kominowym. Ubytek z pnia głównego sięga wgłąb 

konaru). U nasady konaru, we wnętrzu widoczne płaty grzybni (zgliszczak) i pojedyczne 

owocniki (nierozpoznane). Mocno redukowany. Pędy odroślowe w miejscu rany. Przerzedzona 

korona w części wierzchołkowej. Przewodnik SW: liczne owocniki żagwi łuskowatej w 

rozwidleniu 2 rzędu Ø kapelusza ok. 30 cm + pęknięcie z ubytkiem poniżej owocników z 

ubytkiem kominowym sięgającym aż do nasady korony. Korona z oznakami zamierania. Susz 

gałęziowy i konarowy nad deptakiem. Podłużne pęknięcie w rozwidleniu 3 rzędu na długości 

ok. 1 m, na wysokości 2,5 m. Przewodnik N: bez znaczących oznak mających wpływ na 

kondycję drzewa, ale o dużej masie. Konar wygoniony (korbka).  

W koronie 5 wiązań stalowych i 7 elastycznych, rozwiązanie autorskie - niezgodne z obecnymi 

standardami. 
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

•  Ze względu na znaczne osłabienie nasady korony oraz głównych przewodników drzewa, zaleca się rozpoczęcie 

cięć redukujących koronę. Ze względu na znaczące osłabienie w nasadzie korony zalecane jest stopniowe 

obniżenie korony, w pierwszym kroku zalecana redukcja o ok. 20%. W kolejnych latach zaleca się kontynuować 

redukcję wykonując obwodowo drobne cięcia, jednocześnie obniżając koronę oraz pozwalając na wzrost odrostów 

w dolnej części korony. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Stalowe na opasach (5 szt.) 
oraz syntetyczne (7 szt.)

11
Projekt autorski, brak oznaczeń, 

zamontowane niezgodnie z instrukcją 
producenta.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania są autorskim 
rozwiązaniem wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się 
do wytycznych autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej 

oceny i utrzymania.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	
w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	wystarczającej	stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=4,2 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

Ze względu na niskie rozwidlenie oraz podział na kolumny kambialne nie wykonano 

badania elastyczności pnia, co wynika z ograniczeń metodycznych.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 121 [m2]

Wysokość środka korony 7,1 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

7,6 [m]

Siła oddziałująca na koronę 16 [kN]

Moment zginający pień 119 [kNm]

Moment skręcający -7 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 12,4

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,16

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 1,9 I2 0,19

Odległość do punktu kotwienia [m] 12,8
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 0,97

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 91 E2  

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 85
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1  

Kierunek ciągnięcia 55° E2  
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

Wykres 104.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 104.2. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony 
kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. 
Pomiar inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi 
oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 80,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 290,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 55	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	104.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	104.2.	Pień	i	nasada	korony.

Fot.	104.3.	Pień	i	nasada	korony. Fot.	104.4.	Pień	i	nasada	korony.
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Fot.	 104.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	104.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	104.7.	Rozwidlenie	dwóch	przewodników.	 Fot.	104.8.		Wiązania	w	koronie.
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Fot.	104.9.	Rozległe	rany	po	cięciach. Fot.	104.10.	Wiązania	w	koronie.

Fot.	104.11.	Pęknięcie	w	rozwidleniu	konarów. Fot.	104.12.	Korona	mocno	przerzedzona	z	martwymi	gałęziami.
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ZAŁĄCZNIK	NR	8	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D639215 GATUNEK
	Wierzba	krucha		
Salix	fragilis

WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 18,6

OBWÓD	PNIA	
[cm]

491	na	
155	cm

WYMIARY	
KORONY	[m] N 5,0 S 9,3 E 5,9 W 9,6 Średnica	korony 14,9

Wysokość	podstawy	
korony 2,5

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność osłabiona w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

Brak
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

Budynek

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Warunki dobre, drzewo rośnie w obszarze użytkowanym rekreacyjnie. Budynek w odległości 

21 m od strony S.

SYSTEM	KORZENIOWY
Badanie sondą arborystyczną utrudnione ze względu na zalegające konary oraz spore 

zanieczyszczenie gleby gruzem, stwierdzony rozkład w pojedynczych miejscach na obwodzie.

ODZIOMEK

Liczne pędy odroślowe. Od strony NW otwarta rana z ubytkiem, rozpoczynająca się od lini 

gruntu (na głębokość minimum 80 cm), szerokości 53 cm w najszerszym miejscu i 50 cm 

długości. Wewnątrz ubytku płaty grzybni.

PIEŃ

W pniu stwierdzono ubytek kominowy przebiegający od jego podstawy do nasady konarów. 

Badanie tomografem wykazało, że zasięg rozkładu jest znaczący i obejmuje ok. 60% badanego 

przekroju. Rozkład pni wierzb jest cechą charakterystyczną gatunku.

NASADA	KORONY

Na wysokości ok. 2-3 m znajduje nie wieloprzewodnikowa nasada korony. W przeszłości 

drzewo było utrzymywane w formie głowiastej, jednak wielkość odrostów świadczy, że 

głowienie tego drzewa zostało zaprzestane w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat.  

KORONA

Rozwidlenia w nasadzie korony osłabione - ze względu na rozkład i ubytki. Na większości 

przewodników stwierdzono owocniki czyrenia ogniowego. Dwa rozłamane przewodniki oparte 

o ziemię, wypuszczają liczne pędy odroślowe. Wierzchołki konarów ze śladami po wyłamanych 

gałęziach. W koronie liczne dziuple. Susz konarowy nieliczny o średnicy <25 cm.  

Pojedyncze, zawieszone konary o średnicy <15 cm. 
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Ze względu na dużą wartość przyrodniczą i kulturową drzewa zaleca się podjęcie niestandardowych działań w celu 

zachowania drzewa i bezpieczeństwa w jego otoczeniu. 

• Zaleca się cyklicznie wykonywać próbne obciążanie gałęzi i konarów w koronie; w przypadku ich osłabienia będą 

się wyłamywać i należy wtedy pozostawiać je pod drzewem. Ma to na celu kontrolowanie korony oraz tych jej 

części, które w bezwietrzną pogodę mogą spaść na ziemię.  

• Zaleca się zastosowanie dwóch podpór (podanie jak wskazano na zdjęciu nr 8.10, których celem jest 

podtrzymanie nasady konaru opartego o ziemię, aby zapobiec jego oderwaniu z nasady korony.  

• Zaleca się podwieszenie konaru jak na zdjęciu nr 8.11, w celu kontrolowania jego obniżania, aż obniży się do 

poziomu gruntu. 

• Zaleca się wykonanie podpory podtrzymującej nasadę korony (od strony pochylenia), aby ograniczyć ryzyko jej 

upadku. 

• W celu zapobiegania upadkowi jednego z przewodników zaleca się wykonać wiązanie do sąsiadującego klonu (jak 

wskazano na zdjęciu nr 8.12. 

• Można rozważyć wdrożenie stopniowych cięć redukujących wysokość największych odrostów w koronie drzewa.  

Również należy systematycznie kontrolować i w razie potrzeby usuwać (np. przez obłamanie) martwe, złamane 

gałęzie z korony drzewa i należy je pozostawiać pod drzewem.  

• W celu ograniczenia znaczącego użytkowania pod drzewem należy rozważyć zastosowanie niskiego ogrodzenia w 

typie naturalistycznym - np. z wikliny lub innego naturalnego materiału. Zalecane jest również ustawienie tablicy 

informacyjno-edukacyjnej o roli i wartości drzewa. 

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 granicznej	 stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,5 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=7,9 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 170 [m2]

Wysokość środka korony 11,0 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

11,8 [m]

Siła oddziałująca na koronę 23 [kN]

Moment zginający pień 269 [kNm]

Moment skręcający -40 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 18,6

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,19

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 2,3 I2 0,16

Odległość do punktu kotwienia [m] 10,3
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 0,78

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 158 E2 1,68

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 167
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 472

Kierunek ciągnięcia 300° E2 478
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Wykres 8.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 8.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje siłę 
ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 8.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar inklinacji 
drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 147,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 491,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 62	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	8.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	8.2.	Podstawa	pnia

Fot.	8.3.	Badanie	pnia	tomografem Fot.	8.4.	

                                                                                                                                        62



D639215	-	MOKOTÓW,	PARK	ARKADIA

Fot.	 8.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	8.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	8.7.	Nasada	korony	z	licznymi	uszkodzeniami	i	widocznymi	odrostami. Fot.	8.8.		W	pni	rozległy	ubytek.

                                                                                                                                        63



D639215	-	MOKOTÓW,	PARK	ARKADIA

Fot.	8.9.	Nasada	korony	z	odrostami. Fot.	8.10.	Schemat	prezentujący	zabezpieczenie	jednego	z	konarów	przed	
oderwaniem	w	nasadzie	korony.

Fot.	8.11.	Schemat	pokazujący	proponowany	sposób	montażu	podpory	do	
podwieszenia	konaru.

Fot.	8.12.	Wskazane	zalecenia	dla	utrzymania	drzewa.

                                                                                                                                        64



D639224	-	MOKOTÓW,	PARK	BARTŁOMIEJA

ZAŁĄCZNIK	NR	9	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D639224 GATUNEK
	Robinia	akacjowa		

Robinia	pseudoacacia
WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 21,2

OBWÓD	PNIA	
[cm] 348

WYMIARY	
KORONY	[m] N 8,4 S 7,3 E 9,4 W 7,4 Średnica	korony 16,2

Wysokość	podstawy	
korony 2,5

WITALNOŚĆ 1
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

Wieża - kapliczka, ścieżki 

brukowane, ławki, latarnie, 

płot, kosz na śmieci

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

Wież - kapliczka, ścieżki 

brukowane, ławki, latarnie, 

płot, kosz na śmieci, plac 

zabaw. 

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Drzewo ogrodzone, w kwadracie 4,5x4,5 m. Kapliczka ok 50 cm od s. SW. Chodnik od strony 

SW w odległości 3 m i od SE w odległości 2,2 m. Zagęszczona gleba. 

SYSTEM	KORZENIOWY Powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne nabiegów korzeniowych. 

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych  istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ
Pień porośnięty bluszczem. Badanie tomografem wykazało obecność umiarkowanego 

rozkładu w pniu obejmującego ok. 40% powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY W rozwidleniu nie stwierdzono oznak osłabienia. Od strony NE w rozwidleniu płaty grzybni. 

KORONA
Martwy konar nad ścieżką o średnicy ok. 15 cm i w wewnętrznej części korony. Konary boczne 

redukowane. Dobra reakcja. W koronie nieliczny susz gałęziowy.
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

• Ze względu na silnie rozwinięty bluszcz zalecane jest wykonywanie jego stopniowej redukcji z najwyższych 

konarów i gałęzi.  

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne 3
Niepoprawne - wiązanie zamontowano 

niezgodnie z instrukcją producenta i 
standardami. Zamontowane zbyt nisko.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, spełnia	wymagania	modelu	w	zakresie	stabilności	drzewa	w	gruncie	

oraz	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące 

wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	wystarczającej	stabilności	

drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=6,9 (przy zalecanym w 

modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=7,3 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	wystarczającą	 odporność	 na	 złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 126 [m2]

Wysokość środka korony 11,4 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

11,9 [m]

Siła oddziałująca na koronę 9 [kN]

Moment zginający pień 104 [kNm]

Moment skręcający -7 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 18

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,1

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 3,8 I2 0,29

Odległość do punktu kotwienia [m] 14
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,65

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 95 E2 0,81

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 98
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 392

Kierunek ciągnięcia 1958° E2 376
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Wykres 9.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 9.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje siłę 
ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 

Wykres 9.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar inklinacji 
drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 160,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 354,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 42	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	9.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	9.2.	Podstawa	pnia

Fot.	9.3.	Pień Fot.	9.4.	Korona	w	przeszłości	była	redukowana.

                                                                                                                                        70



D639224	-	MOKOTÓW,	PARK	BARTŁOMIEJA

Fot.	 9.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	9.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	9.7.	Korona	drzewa	i	widoczne	w	dole	dwa	wiązania. Fot.	9.8.		W	koronie	była	wykonana	obwodowa	redukcja.
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Fot.	9.9.	Pień	porośnięty	bluszczem. Fot.	9.10.	Bluszcz	sięga	połowy	wysokości	korony.
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ZAŁĄCZNIK	NR	7	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D631954 GATUNEK
	Klon	srebrzysty		
Acer	saccharinum

WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 19,4

OBWÓD	PNIA	
[cm] 276

WYMIARY	
KORONY	[m] N 8,5 S 7,0 E 9,0 W 6,0 Średnica	korony 15,2

Wysokość	podstawy	
korony 3,8

WITALNOŚĆ 1
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność optymalna w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

3 - otoczenie użytkowane 

ciągle lub przez większość 

doby.

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

Droga publiczna, parking 

przyulicznym latarnia, 

chodnik, kosz. 

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

Budynek mieszkalny, ławka.

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
 Ptasie gniazdo na konarze w kierunku E (niezasiedlone). 

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Od s. N na odległość 2 m droga publiczna i od s. SW na odległości 2 m chodnik.

SYSTEM	KORZENIOWY
Od strony SW stwierdzono obecność średnio-istotnego rozkładu (do 30% obwodu) w systemie 

korzeniowym, w promieniu do 50 cm od podstawy pnia. 

ODZIOMEK

Stwierdzono obecność poważnego rozkładu, obejmującego do 70% powierzchni przekroju. 

Ubytek na przestrzał drzewa, zaczynający się od lini gruntu. Otwór po s. S ma wymiary 46x30 

cm i od s. NE 20x12 cm. 

PIEŃ

Na wysokości 170 cm, po s. SW owocnik lakownicy. Drewno reakcyjne na całym obwodzie 

(wyraźne kolumny kambialne). Badanie tomografem wykazało oznaki poważnego rozkładu 

obejmującego ok. 60-75% powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY
W dolnej części korony (do 2,5 m) wytwarza się wtórna korona z odrostów. Obecne narośla 

związane z pędami odroślowymi.

KORONA

W przeszłości silnie redukowana. Długie pędy odroślowe (do ok. 7 m). Obecna nieliczna 

jemioła. Na wysokości 2,2 m dwie rany po cięciu grubych konarów Ø ok. 30 cm. Jedna od s. N, 

bez rozkładu, z tkaną przyranną. Druga od SW, w większości zarośnięta, z nieznacznym 

rozkładem. Na wys. 9 m w środkowej części korony, konar 2 rzędu, w kierunku N - ubytek 

otwarty w miejscu wyłamania konaru + martwica. Pędy odroślowe w miejscu rany. 
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Próba obciążeniowa wykazała osłabienie stabilności drzewa. Stwierdzone osłabienie jest znaczące i wymaga 

dalszych działań w celu zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Symulacja w programie DynaTim 

wskazuje, że redukcja korony od góry i zmniejszenie jej powierzchni 22% (z wartości ok. 183 m2 do ok. 142 m2) 

pozwoli na przywrócenie współczynnika bezpieczeństwa dla inklinacji do poziomu minimalnego, tj. SF=1,5 oraz dla 

elastyczności do poziomu SF=2,3. Po przeprowadzonej redukcji należy zweryfikować położenie wiązań. 

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

• Ze względu na liczne odrosty po wcześniejszych redukcjach, szczególnie w peryferyjnych częściach korony, 

zalecane jest wykonanie cięć redukujących odrosty.  

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne 1

Niepoprawne - wiązanie zamontowano 
niezgodnie z instrukcją producenta i 

standardami. Zamontowane zbyt nisko oraz 
bez amortyzatora

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, nie	 spełnia	 wymagań	 modelu	 w	 zakresie	 stabilności	 drzewa	 w	

gruncie	oraz	nie	wykazuje	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu 

uzyskano następujące wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 niewystarczającej	

stabilności	 drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=0,9 (przy 

zalecanym w modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=1,4 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	niewystarczającą	odporność	na	złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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D631954	-	MOKOTÓW,	SKWER	SŁONIMSKIEGO

V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 183 [m2]

Wysokość środka korony 11,0 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

12,2 [m]

Siła oddziałująca na koronę 30 [kN]

Moment zginający pień 372 [kNm]

Moment skręcający 24 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 19,4

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,21

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 3,2 I2 0,28

Odległość do punktu kotwienia [m] 13
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 0,96

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 88 E2 1,52

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 87
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 500

Kierunek ciągnięcia 145° E2 468
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Wykres 7.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 7.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje siłę 
ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 7.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar inklinacji 
drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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D631954	-	MOKOTÓW,	SKWER	SŁONIMSKIEGO

V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 83,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 290,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 63	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 170,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 284,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 75	%
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D631954	-	MOKOTÓW,	SKWER	SŁONIMSKIEGO

VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	7.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	7.2.	Podstawa	pnia

Fot.	7.3.	Pień Fot.	7.4.	Korona
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Fot.	 7.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	7.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	7.7.	Znacznik	z	numerem	drzewa Fot.	7.8.		Owocnik	lakownicy	na	pniu.
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Fot.	7.9.	Poglądowy	zakres	redukcji	drzewa	wynikający	z	osłabienia	w	badaniu	
stabilności	drzewa.

Fot.	7.10.	Rany	na	pniu	oraz	odrosty.
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D617378	-	PRAGA	PÓŁNOC,	PARK	PRASKI

ZAŁĄCZNIK	NR	29	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D617378 GATUNEK
	Kasztanowiec	pospolity		
Aesculus	hippocastanum

WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 17,0

OBWÓD	PNIA	
[cm]

256+	
202

WYMIARY	
KORONY	[m] N 4,4 S 7,4 E 10,0 W 11,3 Średnica	korony 16,0

Wysokość	podstawy	
korony 1,1

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność osłabiona w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

Ścieżka z nawierzchnią 

asfaltową

OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

Ścieżka parkowa z 

nawierzchnią asfaltową, 

latarnia.

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Od s. N ścieżka w odległości ok 2,5 m. 

SYSTEM	KORZENIOWY
Badanie sondą arborystyczną wykazało obecność znaczącego rozkładu do 50 cm od pnia, 

głównie po stronie: 60NE, 120 SE, 33 NW, 200SW, 315NW.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych  istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ
Badanie pnia tomografem wykazało obecność umiarkowanego rozkładu, obejmującego 38% 

powierzchni badanego przekroju.

NASADA	KORONY

Na wys. 1,5-2 m, wyłamany centralny przewodnik, rozległa otwarta rana z kolumnami 

kambialnymi i ubytkiem kominowym biegnącym do podstawy pnia. W wyniku wyłamania 

centralnego przewodnika, uszkodzone zostało rozwidlenie z konarem NE, gdzie powstała 

rozległa rana z ubytkiem zalewana kallusem.

KORONA

W rozwidleniu głównych przewodników na wysokości ok. 1,7 m stwierdzono pęknięcie. Na 

wys. 4 i 7 m rozległe martwice obejmujące ok 1/4-1/3 obwodu. W koronie 5 wiązań stalowych 

na opasach.
ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Próba obciążeniowa wykazała osłabienie stabilności drzewa. Stwierdzone osłabienie jest znaczące i wymaga 

dalszych działań w celu zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Symulacja w programie DynaTim 

wskazuje, że redukcja korony od góry i zmniejszenie jej powierzchni 15% (z wartości ok. 161 m2 do ok. 136 m2) 

pozwoli na przywrócenie współczynnika bezpieczeństwa dla inklinacji do poziomu minimalnego, tj. SF=1,5. 

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

• Z uwagi na ryzyko wyłamania konaru SE120, zaleca się założenie na nim wiązań (dwupunktowe). Wiązania - 2 x 2t, 

elastyczne-statyczne, długość lin ok. 8-10 m. 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Stalowe na opasach 5
Niepoprawne - opasy są zarastane przez 

drzewo w rozwidlenia, konary podwiązane 
pojedynczo.

Zalecane jest zastąpienie wiązań oraz zabezpieczenie konarów 
dwupunktowo.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, nie	 spełnia	 wymagań	 modelu	 w	 zakresie	 stabilności	 drzewa	 w	

gruncie	w badanym odcinku. W badaniu uzyskano następujące wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 niewystarczającej	

stabilności	 drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,0 (przy 

zalecanym w modelu minimum SF=1,5) 

Ze względu na podział drzewa na kolumny kambialne oraz na nisko usadowione 

rozwidlenie nie przeprowadzono badania elastyczności na pniu - wynika to z 

ograniczeń metodycznych. 
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D617378	-	PRAGA	PÓŁNOC,	PARK	PRASKI

V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 161 [m2]

Wysokość środka korony 10,5 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

11,6 [m]

Siła oddziałująca na koronę 36 [kN]

Moment zginający pień 422 [kNm]

Moment skręcający -4 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 17,0

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,27

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 1,9 I2 0,22

Odległość do punktu kotwienia [m] 10,2
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 0,97

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 99 E2 1,68

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 90
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 494

Kierunek ciągnięcia 106° E2 478
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

Wykres 29.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 29.2. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony 
kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. 
Pomiar inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi 
oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 46,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 314,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 38	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	29.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	29.2.	Podstawa	pnia

Fot.	29.3.	Pień	z	rozległą	raną Fot.	29.4.	Widok	na	ubytek	z	góry.
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Fot.	 29.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	29.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	29.7.	Pęknięcie	na	jednym	z	przewodników. Fot.	29.8.		Martwica	na	przewodniku.
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Fot.	29.9.	Poglądowy	zakres	redukcji	drzewa	wynikający	z	osłabienia	w	
badaniu	stabilności	drzewa.

Fot.	29.10.	Wrastające	wiązania.

Fot.	29.11.	Wrastające	wiązania	stalowe. Fot.	29.12.	Poważny	rozkład	w	nasadzie	korony.
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D617831	-	PRAGA	PÓŁNOC,	PARK	PRASKI

ZAŁĄCZNIK	NR	32	-	RAPORT	Z	DIAGNOSTYKI	DRZEWA		
I. PODSTAWOWE	DANE	I	PARAMETRY	DRZEWA	

II. OPIS	CECH	DIAGNOSTYCZNYCH	

NR	BOŚ  D617831 GATUNEK
	Kasztanowiec	pospolity		
Aesculus	hippocastanum

WYSOKOŚĆ	
DRZEWA	[m] 19,2

OBWÓD	PNIA	
[cm] 311

WYMIARY	
KORONY	[m] N 8,0 S 6,5 E 5,5 W 6,0 Średnica	korony 13,0

Wysokość	podstawy	
korony 1,8

WITALNOŚĆ 2
OCENA	
WITALNOŚCI

Witalność osłabiona w stosunku do fazy 
życiowej i warunków siedliskowych.

WARTOŚĆ	
DRZEWA

Drzewo pełni kluczową rolę w lokalnym 
krajobrazie.

STOPIEŃ	
UŻYTKOWANIA

2 - częsta i regularna obecność 

ludzi w strefie użytkowania 

drzewa

OBIEKTY	W	
RZUCIE	
KORONY

Ścieżka
OBIEKTY	W	
1,5	H	
DRZEWA

Ścieżki z nawierzchnią 

asfaltową, chodnik z płytami 

betonowymi, latarnie, ławka, 

kosz na śmieci. 

WYSTĘPOWANIE	
GATUNKÓW	

CHRONIONYCH
Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.   

WARUNKI	
SIEDLISKOWE

Od s. SE w odległości ok 1 m od ścieżki z nawierzchnią asfaltową.

SYSTEM	KORZENIOWY
Miejscami wypłycenie korzeni z mechanicznymi powierzchniowymi uszkodzeniami bez 

większego znaczenia dla stabilności i kondycji drzewa. Obecne korzenie duszące od s. NE i S.

ODZIOMEK Nie stwierdzono cech diagnostycznych  istotnych dla stabilności oraz kondycji drzewa.

PIEŃ

Po s. NE pas martwicy o szerokości 30-40 cm. i długości 1,5 m, rozpoczynając się 30 cm od lini 

gruntu. Wolno rosnąca tkanka przyranna. Od s. SW pęknięcie podłużne, rozwarte na 5 cm, 

przebiegające od nasady korony aż do podstawy pnia, początkowo z martwicą i początkiem 

rozkładu, powyżej wys. 1 m rana przechodzi w ubytek otwarty na głębokość ok. 20 cm. Na 

wys. ok 3 m. na przewodniku centralnym i NE rany po cięciu konarów o Ø ok. 30 cm. Nie 

zalewane tkanką przyranną - reakcja słaba. Badanie pnia tomografem wykazało obecność 

znaczącego rozkładu, obejmującego 62% badanego przekroju.

NASADA	KORONY

Trzy główne pnie rozwidlają się na wysokości ok. 1,8 m. Rozwidlenie z przewodnikiem SE z 

dziuplą w rozwidleniu o średnicy ok. 30 cm, zarastana drewnem przyrannym. W dziupli stare 

nierozpoznane owocniki grzyba. Ubytek sięga ok. 50 cm wgłąb pnia w kierunku podstawy i ok. 

40 cm wgłąb przekroju drzewa i ok 25 cm wgłąb przewodnika SE w kierunku korony.  

KORONA W dolnej części korony liczne rany po cieciach, o średnicy ok. 10-20 cm. 

ZAGROŻENIA	/	
CHOROBY

Nie stwierdzono występowania chorób / patogenów mających wpływ na kondycję drzewa.
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III. OCENY	SPECJALISTYCZNE	

IV. ZALECENIA	
Na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych badań sformułowano następujące zalecenia prac: 

• Próba obciążeniowa wykazała osłabienie stabilności drzewa. Stwierdzone osłabienie jest znaczące i wymaga 

dalszych działań w celu zachowania bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Symulacja w programie DynaTim 

wskazuje, że redukcja korony od góry i zmniejszenie jej powierzchni 15% (z wartości ok. 177 m2 do ok. 150 m2) 

pozwoli na przywrócenie współczynnika bezpieczeństwa dla inklinacji do poziomu minimalnego, tj. SF=1,8 oraz dla 

elastyczności do poziomu SF=1,5. Po wykonanej redukcji należy zweryfikować położenie wiązań. 

• Ze względu na występujący susz gałęziowy i konarowy w koronie drzewa zalecane jest wykonanie zabiegu 

polegającego na usunięciu martwych, rozłamanych i zawieszonych części z korony drzewa. 

• Z uwagi na poważny problem w nasadzie korony (słabe wiązanie z konarem SE) istnieje ryzyko rozłamania w 

rozwidleniu. Zaleca się rozpoczęcie stopniowej redukcji konary, na czas skracania jego długości można 

zamontować wiązanie dwupunktowe (2 x 2t, elastyczne, bez amortyzatora, długość lin ok. 10-12 m). 

• Zalecana jest pełna kontrola wizualna co najmniej raz w roku. Po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych 

zalecane jest wykonywanie przeglądu, w celu sprawdzenia czy na drzewie (lub w jego otoczeniu) doszło do 

znaczących zmian i weryfikacji występowania oczywistych cech diagnostycznych, wymagających bezzwłocznego 

działania. 

WIĄZANIA	W	KORONIE
Rodzaj wiązań Liczba wiązań Poprawność montażu i dopasowanie Wnioski

Syntetyczne BOA - wiązanie 
w trójkąt

3

Niepoprawne - wiązanie zamontowano 
niezgodnie z instrukcją producenta i 

standardami. Zamontowane zbyt nisko oraz 
brakuje wiązania statycznego na wys. 1/4 od 

rozwidlenia.

Ze względu na to, że zamontowane wiązania nie spełniają 
standardów i wytycznych producentów i zostały zamontowane 
wg. indywidualnych zaleceń należy odwołać się do wytycznych 

autora/wykonawcy wiązań w celu ich dalszej oceny i 
utrzymania lub je wymienić i poprawnie zainstalować.

OCENA	STATYKI	W	
PRÓBIE	

OBCIĄŻENIOWEJ

Próba obciążeniowa wykazała, że w momencie badania drzewo, przy obecnych 

parametrach, nie	 spełnia	 wymagań	 modelu	 w	 zakresie	 stabilności	 drzewa	 w	

gruncie	oraz	nie	wykazuje	odporności	na	złamanie	w badanym odcinku. W badaniu 

uzyskano następujące wyniki: 

• współczynnik bezpieczeństwa dla inklinacji świadczy o	 niewystarczającej	

stabilności	 drzewa	 w	 gruncie.	 Uzyskano wartości na poziomie SF=1,2 (przy 

zalecanym w modelu minimum SF=1,5),  

• współczynnik bezpieczeństwa uzyskany dla elastometrów wynosi SF=1,1 przy 

zalecanym minimum SF=1,5 co oznacza	niewystarczającą	odporność	na	złamanie	

pnia	w badanym odcinku.
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V. PARAMETRY	I	WYNIKI	BADAŃ	
V.I. PRÓBA	OBCIĄŻENIOWA	

Parametry	korony	drzewa	oraz	analiza	obciążenia	wiatrem	wykonana	za	pomocą	programu	ArWilo:
Powierzchnia korony 177 [m2]

Wysokość środka korony 9,9 [m]

Wysokość głównego punktu naporu 
wiatru

11,0 [m]

Siła oddziałująca na koronę 39 [kN]

Moment zginający pień 428 [kNm]

Moment skręcający 13 [kNm]

Dane	badania Dane	czujników
Wysokość drzewa [m] 19,2

Iklinacja - wysokość czujników [m]
I1 0,16

Wysokość punktu ciągnięcia [m] 4,3 I2 0,18

Odległość do punktu kotwienia [m] 11,1
Elastyczność - wysokość czujników [m]

E1 1,22

Średnica pnia (w kierunku badania) [m] 95 E2 1,89

Średnica pnia (prostopadle do kierunku badania) [m] 87
Elastyczność - długość szpilki czujnika [mm]

E1 431

Kierunek ciągnięcia 174° E2 470
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Wykres 32.1. Pomiar inklinacji drzewa. Szarą linią zaznaczono 
siłę ciągnięcia, linie w kolorze niebieskim wskazują wychylenie 
inklinometrów.

Wykres 32.2. Pomiar elastyczności pnia. Szara linia wskazuje 
siłę ciągnięcia, zielone wskazują pomiar elastyczności. 
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Wykres 32.3. Współczynnik bezpieczeństwa oznaczony kolorowymi polami: zielony>1,5, żółty 1-1,5, czerwony <1. Pomiar 
inklinacji drzewa wskazują niebieskie linie, czarnymi oznaczono pomiar elastyczności pnia.
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V.II.BADANIE	TOMOGRAFEM	

WARSTWA	1
Wysokość pomiaru 105,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 303,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM:	 62	%

WARSTWA	2
Wysokość pomiaru 43,0 cm Obwód w miejscu pomiaru 301,0 cm

POWIERZCHNIA	PRZEKROJU	OBJĘTA	ROZKŁADEM: 12	%
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VI. DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	

Fot.	32.1.	Ogólny	pokrój	drzewa. Fot.	32.2.	Podstawa	pnia

Fot.	32.3.	Pień Fot.	32.4.	Wiązania	w	koronie
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Fot.	 32.5.	 Próba	 obciążeniowa	 -	 badanie	 stabilności	 drzewa	 w	 gruncie	 oraz	
odporności	na	złamanie.

Fot.	32.6.		Badanie	pnia	tomografem.

Fot.	32.7.	 Fot.	32.8.	 	W	wyniku	cięć	na	pniu	powstały	rozległe	rany	powierzchniowe.	Reakcja	
drzewa	na	rany	słaba	-	nieznaczne	drewno	przyranne.
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Fot.	32.9.	Poglądowy	zakres	redukcji	drzewa	wynikający	z	osłabienia	w	
badaniu	stabilności	drzewa.

Fot.	32.10.	Znacznik	z	numerem	drzewa.
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