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b4 D350301   15
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b7 D271272   40
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b15 D233324   122

b17 D676054   131

b20 D679562   141



Numer sprawy: 
7/12/2021/RO2 

 

Data: 22.12.2021r 

OPINIA DENDROLOGICZNA 

Nazwa gatunkowa polska: Lipa drobnolistna 

Nazwa gatunkowa łacińska: Tilia cordata 

Odmiana: - 

Lokalizacja: Ulica 
MARYMONCKA 
A Numer BOŚ 1: D635525 

Ocena drzewa została 

wykonana (data): 

17.12.2021 

Ocena 2 lub wycinka: 4D 

Opis warunków 

siedliskowych: 

Drzewo rośnie w misie o wymiarach półtora na półtora metra w odległości metr od 

ciągu pieszego oraz trzy metry od torowiska. 

Opis drzewa: Drzewo na wysokości dwa i  pół metra rozwidla się na 2 współtworzące koronę 

przewodniki między nimi rozwidlenie z zakorkiem z pęknięciem. Głuchy odgłos 

podczas badania młotkiem jedynie w okolicy pęknięcia. 

Wielkość ubytku jest nieistotna z punktu widzenia statyki ale obecność zakorka w 

rozwidleniu i pęknięcie wzdłużne może spowodować rozerwanie się rozwidlenia. 

Rozwidlenie częściowo zarastające- w górnej części i po przeciwległej stronie. 

  

Zalecenia: Redukcja wysokości głównego przewodnika o około 1-1,5m (cięcia zaznaczone na 

schemacie) oraz montaż wiązania elastycznego założonego w sposób statyczny 

według schematu ze zdjęcia. 

1 w przypadku braku numeru BOŚ drzewo należy utworzyć w aplikacji MoDrzew 
2 według tabeli nr 3 w Instrukcji dokonywania przeglądów i analizy dendrologicznej drzew w m.st. Warszawie 
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………………………………………… ………………………………………… 

  

  

  

 

Założenia do opinii. 

Drzewo zostało ocenione wizualnie oraz przy użyciu młotka i sondy arborystycznej. Badanie sondą arborystyczną lub młotkiem wykonano w obszarze 

badania. Badanie sondą korzeni wykonano do głębokości równej długości sondy. Badanie młotkiem wykonano do wysokości uzależnionej od wysokości 

osoby która oceniała drzewo (przyjęto, że jest to obszar od poziomu gruntu do wysokości 2 m). 

Drzewa są organizmami zróżnicowanymi o niejednorodnych układach wiązek przewodzących. Drewno jest anizotropowe i higroskopijne. Drzewa mogą 

posiadać ukryte, niedostrzegalne wady budowy.  

Z uwagi na fakt, że wewnętrzny rozkład pnia lub konarów poza obszarem badania dotyczy z reguły martwych części (np. twardzieli), przy dużym rozkładzie 

wewnętrznym, witalność drzewa może być bardzo duża. Jednocześnie rozkład wewnętrzny nie musi dawać oznak zewnętrznych, a także samo usytuowanie 

rozkładów (np. w konarach korony, na pniu poza obszarem badania) może uniemożliwiać dokładne zbadanie i wyeliminowanie zagrożenia. W przypadku 

potrzeby redukcji korony lub konaru, proponowane miejsca cięć powinny być zweryfikowane w trakcie prac pielęgnacyjnych przez arborystę‒ w przypadku 

stwierdzenia znaczącego rozkładu wewnętrznego i braku dostatecznej wytrzymałości drewna na złamanie, należy wybrać inne miejsce cięcia. 

b2 D635525 3
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23 DRZEWO NR 21 

Data wykonania ekspertyzy: 23.09.2021 

 

PODSTAWOWE DANE Nr BOŚ: D620562 

Lokalizacja: 
Warszawa, ul. Podczaszyńskiego 

w rej. Marymonckiej 
Współrzędne: 52.280404 20.958201 

Dzielnica: Bielany 
Dział Rejonu 

Ogrodniczego: 
RO2 

 

Gatunek: 
robinia biała 

Robinia pseudoacacia 
Odmiana: - 

Obwód na 

wys. 130 cm 

[cm]: 

345 Wysokość [m]: 21 

Wymiary (R) 

korony [m]: 
N 6 S 5 W 7 E 8 

Wysokość 

nasady 

korony [m]: 

4,5 Szacowany wiek [lat]: 60 

 

OTOCZENIE 
Ocena 

użytkowania: 
C 

Opis otoczenia 

(obiekty w zasięgu 

drzewa, kolizje z 

otoczeniem): 

Drzewo rośnie na skwerze w pobliżu budynków wielorodzinnych.                            

W bezpośrednim zasięgu drzewa chodniki, budynki mieszkalne, ścieżka 

rowerowa. Użytkowanie mało intensywne, sporadyczny ruch pieszy i 

rowerowy. Chodniki stanowiące dojścia do budynków.  

Kategoria użytkowania: średnia 

Opis użytkowania 

otoczenia: 
3C 

 

 DIAGNOSTYKA DRZEWA 

O
ce

n
a

 s
ta

n
u

 i
 o

p
is

 

Korona: Korona asymetryczna, rozłożysta, wieloprzewodnikowa. W koronie 

zainstalowane są wiązania. Liczne rozwidlenia V-kształtne. Ślady cięć 

drobnych gałęzi. Duża ilość suszu gałęziowego. Konary esowato 

wygięte. 

Nasada korony: Korona wykształcona z trzech głównych pni rozwidlających się  

U-kształtnie  

Pień: 
Na pniu obrzęki, pędy przybyszowe, rany.  

Odziomek i 

system 

korzeniowy: 

Po stronie północnej uszkodzony system korzeniowy, ubytki 

wgłębne, ślady rozkładu korzeni. Część korzeni odkrytych z ranami i 

płytkimi ubytkami, odrosty korzeniowe. 

Gatunki fauny i 

flory: - 
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 WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy wskazać 

miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość) 
 

Korona: 
Rozwidlenia V-kształtne – wada niższej rangi 

Nasada korony: Brak istotnych wad 

Pień: Brak istotnych wad 

Odziomek i 

system 

korzeniowy: 

Uszkodzony system korzeniowy po stronie północnej, ubytki 

wgłębne, ślady rozkładu korzeni – wady istotne. 

Rany na odkrytych korzeniach – wady niższej rangi. 

Inne uwagi: - 

 

 INSPEKCJA KORONY 

O
ce

n
a

 s
ta

n
u

 i
 o

p
is

 

Rozwidlenia: Liczne rozwidlenia V-kształtne w koronie. 

Istniejące 

wiązania: 

W koronie zainstalowane jest wiązanie Cobra 4T (zaznaczone na 

niebiesko na schemacie) – zainstalowane jest poprawnie, wymaga 

okresowych kontroli zgodnie z zaleceniami producenta. 

Zainstalowane jest również wiązanie „GLEISTEIN Arboline” 

(zaznaczone na różowo na schemacie).  

Wiązania posiadają niebieski znacznik roku założenia który świadczy, 

że zostały zainstalowane w 2020 roku. 

Nowe wiązania:  

Zaleca się zainstalować wiązania elastyczne dynamiczne                                       

(z amortyzatorem) w układzie trójkątnym typu Cobra 2T (lub innym 

atestowanym o podobnych parametrach). 

 
Schemat wiązań w układzie trójkątnym 
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Graficzne 

przedstawienie 

miejsca założenia 

wiązań: 

 
Inne: Po stronie zachodniej najniższy konar na wysokości wiązania około 

5m od góry posiada niewielki ubytek rynnowy.  

 

  

Istniejące wiązanie 

Cobra 4t  prawidłowo 

zainstalowane 

Istniejące wiązanie  

GLEISTEIN Arboline  

Projektowane wiązanie 

typu Cobra 2T dynamiczne 

(z amortyzatorem) w 

układzie trójkątnym 

b3 D620562 6
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Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 1 

1. 

Data wykonania badania: 23.09.2021r. 

Wysokość wykonania tomogramu 

[cm]: 
30cm 

Obwód pnia/konaru w miejscu 

wykonania tomogramu 
369cm 

Wynik badania (poziom 

bezpieczeństwa %): 

współczynnik nominalny (dla pełnego pnia): 565% 

współczynnik aktualny (uwzgl. wypróchn.): 187% 

Tomogram: 

 
Uwagi  do 

badania: 
pomiar na wysokości:  30 cm  

udział drewna zdrowego: 

(kolor czarny i brązowy na tomogramie) 
33 % 

udział drewna uszkodzonego: 

(kolor różowy i błękitny na tomogramie) 
56 % 

udział drewna o obniżonej wytrzymałości: 

(kolor zielony na tomogramie) 
11 % 
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Lp. BADANIE TENSOMETRYCZNE 

1. 

Data wykonania badania: 23.09.2021 

Wysokość zamontowania 

elastometru: 

S1: 1,30m 

S2: 1,38m 

Wynik badania elastometrem 

(poziom bezpieczeństwa %): 

S1: 7,50 (750%) 

S2: 8,60 (860%)  

Miejsce zamontowania 

inklinometru (pozycja w ° 

względem N) 

I1: 275° 

I2: 40° 

I3: 70° 

Wynik badania 

inklinometrem (poziom 

bezpieczeństwa %): 

I1: 5,2 (520%) 

I2: 5,4 (540%) 

I3: 9,4 (940%) 

Uwagi  do badań: Według przyjętych norm w metodzie SIM w momencie 

badania system korzeniowy zapewnia wymaganą 

stabilność w gruncie, pień posiada wystarczającą 

wytrzymałość. 

Graficzne przedstawienie 

montażu urządzeń i kierunku 

badania (schematyczny 

rysunek wykonać na 

podkładzie zdjęcia 

satelitarnego, lotniczego lub 

mapy zasadniczej): 
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ZAŁĄCZNIKI Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO     

 

czujnik / lokalizacja, 

kierunek 

lokalizacja czujnika 

wartość 

współczynnika 

wysokość 

montażu  

[m] 

orientacja 

względem N 

[°] 

inklinometr 1 (I1) 0,30 275 5,2 

inklinometr 2 (I2) 0,10 40 5,4 

inklinometr 3 (I3) 0,16 70 9,4 

 

czujnik / lokalizacja 

lokalizacja czujnika 

wartość współczynnika 
wysokość 

montażu  

[m] 

orientacja 

względem N 

[°] 

Elastometr 1 (S1) 1,30 140 7,5 

Elastometr 2 (S2) 1,38 233 8,6 

 

 

Raport z badania tensometrycznego, schemat lokalizacji czujników 
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WNIOSKI I ZALECENIA 

Wnioski: Drzewo cechuje się wysoką witalnością. Niepokojące są uszkodzenia systemu 

korzeniowego, lecz obecnie nie wpływają znacznie na stabilność drzewa.  

Biorąc pod uwagę wszystkie cechy drzewa zakwalifikowano do grupy 3 – 

drzewo w średnim stanie. 

Zalecenia: Należy wykonać cięcia sanitarne. 

Należy zainstalować w górnej części korony (2/3 wys. nad rozwidleniem) 3 

wiązania w układzie trójkątnym elastyczne, dynamiczne typu Cobra 2T (lub 

inne atestowane o podobnych parametrach). 

Graficzne 

załączniki do 

zaleceń: 

 
Inne: 

- 

Data kolejnego 

badania wraz z 

uzasadnieniem: 

Należy przeprowadzać kontrole stanu wiązań – zgodnie z zaleceniami 

producenta. W trakcie kontroli wiązań przeprowadzić wizualną kontrolę 

całego drzewa. Ze względu na ubytek w pniu zaleca się powtórzenie badania 

za 3 lata (w szczególności powtórzenie badania tomograficznego). 
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ZDJĘCIA 

 

Sylwetka ogólna 

  

Sylwetka ogólna Szyja korzeniowa 
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Uszkodzone korzenie Pień i rozwidlenie 

 
 

Rozwidlenie pnia Posusz w koronie 
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Uszkodzony konar 

 
 

Wiązanie Gleistein  

b3 D620562 13
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Przeplot wiązania Gleistein Arbotag 

  

Badanie tomograficzne i tensometryczne 
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3 DRZEWO NR 1 

Data wykonania ekspertyzy: 11.10.2021 

 

PODSTAWOWE DANE Nr BOŚ: D350301 

Lokalizacja: 
Warszawa, ul. Rudzka  

w rej. nr 18A  
Współrzędne: 52.279209 20.971545 

Dzielnica: Bielany 
Dział Rejonu 

Ogrodniczego: 
RO2 

 

Gatunek: 
robinia biała 

Robinia pseudoacacia 
Odmiana: - 

Obwód na 

wys. 130 cm 

[cm]: 

245 Wysokość [m]: 15 

Wymiary (R) 

korony [m]: 
N 8 S 7 W 9 E 6 

Wysokość 

nasady 

korony [m]: 

3,5 Szacowany wiek [lat]: 50 

 

OTOCZENIE 
Ocena 

użytkowania: 
D 

Opis otoczenia 

(obiekty w zasięgu 

drzewa, kolizje z 

otoczeniem): 

Drzewo rośnie w pasie ziemnym między ogrodzeniem firmy 

energetycznej a chodnikiem i ulicą. Po stronie południowej chodnik 

przebiega w odległości 30 cm od pnia. W zasięgu drzewa: budynki firmy 

energetycznej, wjazd do firmy energetycznej, chodnik, ulica, parking. 

Bezpośrednio w sąsiedztwie (po stronie północnej) rośnie druga robinia, 

korony drzew w kolizji.  

Chodnik i ulica przebiegająca w pobliżu drzewa nie jest zbyt ruchliwa, ale 

wzmożony ruch odbywa się w godzinach pracy firmy energetycznej, 

drzewo rośnie przy samym wjeździe i wejściu na teren tej firmy.      

Kategoria użytkowania: wysoka. 

Ocena drzewa: 5D 

 

  

b4 D350301 15



Ekspertyza dendrologiczna ZZW 2021                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                            

 12 
 

 DIAGNOSTYKA DRZEWA 
O

ce
n

a
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n
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p
is

 
Korona: Korona wieloprzewodnikowa, asymetryczna, w koronie 

zainstalowane wiązania. W górnym piętrze znajdują się trzy wiązania 

w układzie trójkątnym „Cobra” 4T elastyczne statyczne (bez 

amortyzatora). W dolnym piętrze znajduje się wiązanie Cobra 4T 

statyczne (bez amortyzatora). wiążące dwa główne pnie. Wiązania są 

wadliwie zainstalowane i niekompletne: opaski (ochraniacze) są za 

krótkie, co powoduje ocieranie się liny o korę. W ten sposób 

uszkadza się kora drzewa oraz lina. Brak jest usztywniaczy, które 

mają na celu  redukuję nacisku liny na drzewo. 

Nasada korony: 
Dwa główne pnie zabezpieczone pojedynczym wiązaniem Cobra 4T 

Pień: Pień nieznacznie pochylony w kierunku południowo-zachodnim.                   

Od szyi korzeniowej do rozwidlenia listwa z pęknięciem i zakorkiem, 

nad nią wzdłużne wklęśnięcia na wysokości około 3 m. Rozwidlenie               

z pęknięciem i zakorkiem, zainstalowanymi wiązaniami sztywnymi 

przewiertowymi w postaci trzech sztywnych prętów skręconych 

śrubami. Na wysokości około 4 m po stronie zachodniej owocniki 

żółciaka siarkowego. 

Odziomek i 

system 

korzeniowy: 

Szyja korzeniowa nieznacznie przysypana. Po stronie wschodniej 

widoczny korzeń duszący  „boa”. Korzenie zakryte. 

 

Gatunki fauny i 

flory: żółciak siarkowy Laetiporus sulphureus 

 

 WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy wskazać 

miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość) 

 

Korona: W koronie są źle zainstalowane wiązania - wada istotna  

oraz nieco wygonione konary w kierunku południowym -

wymagające delikatnej korekty. 

Nasada korony: Rozwidlenie z pęknięciem i zakorkiem, zainstalowanymi wiązaniami 

sztywnymi przewiertowymi w postaci trzech sztywnych prętów 

skręconych śrubami - wada istotna 

Wiązania sztywne przewiertowe są zabezpieczeniem inwazyjnym,  

w miejscu przewiertu może dojść do infekcji i w konsekwencji 

rozkładu drewna.  

Pień: Listwa z pęknięciem i zakorkiem - wada istotna 

Odziomek i 

system 

korzeniowy: 

Przysypana szyja korzeniowa - wada średniej rangi 

Inne uwagi: - 
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 INSPEKCJA KORONY 
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Rozwidlenia: Rozwidlenie V-kształtne z pęknięciem w nasadzie korony. 

Istniejące 

wiązania: 

Na wysokości 2/3 od rozwidlenia 3 wiązania Cobra 4T bez 

amortyzatora (statyczne), na wysokości 1/3 od rozwidlenia                        

1 wiązanie Cobra 4T bez amortyzatora (statyczne). Ponadto 

południowo-zachodni konar jest podwiązany wiązaniem statycznym 

Cobra 4T. 

Wiązanie jest wadliwie zainstalowane i niekompletne: opaski 

(ochraniacze) są za krótkie, co powoduje ocieranie się liny  o korę. W 

ten sposób uszkadza się kora drzewa oraz lina. Brak  usztywniaczy, 

które mają na celu  redukuję nacisku liny na drzewo. 

Wiązania nie posiadają znacznika roku założenia – nie można 

stwierdzić roku założenia wiązań. 

Nowe wiązania: Ze względu na wadliwie zainstalowane wiązania należy je wymienić. 

W dolnym piętrze wiązanie pojedyncze zaleca się zastąpić 

statycznym pasem GEFA Classic 8T (ze względu na niewielką 

odległość między pniami pas daje możliwość lepszego wybrania 

luzu).  

Południowo-zachodni przewodnik należy dodatkowo zabezpieczyć 

wiązaniem elastycznym statycznym typu Cobra 2T (lub innym o 

podobnych parametrach). 

Graficzne 

przedstawienie 

miejsca założenia 

wiązań: 
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Inne: - 
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Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 1 

1. 

Data wykonania badania: 23.09.2021r. 

Wysokość wykonania tomogramu 

[cm]: 
10cm 

Obwód pnia/konaru w miejscu 

wykonania tomogramu 
290cm 

Wynik badania (poziom 

bezpieczeństwa %): 

współczynnik nominalny (dla pełnego pnia): 625% 

współczynnik aktualny (uwzgl. wypróchn.): 269% 

Tomogram: 

 
Uwagi  do 

badania: 
pomiar na wysokości:  10 cm  

udział drewna zdrowego: 

(kolor czarny i brązowy na tomogramie) 
43 % 

udział drewna uszkodzonego: 

(kolor różowy i błękitny na tomogramie) 
35 % 

udział drewna o obniżonej wytrzymałości: 

(kolor zielony na tomogramie) 
22 % 
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Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 2 

1. 

Data wykonania badania: 23.09.2021r. 

Wysokość wykonania tomogramu 

[cm]: 
195cm 

Obwód pnia/konaru w miejscu 

wykonania tomogramu 
239cm 

Wynik badania (poziom 

bezpieczeństwa %): 

współczynnik nominalny (dla pełnego pnia): 625% 

współczynnik aktualny (uwzgl. wypróchn.): 325% 

Tomogram: 

 
Uwagi  do 

badania: 
pomiar na wysokości:  195cm  

udział drewna zdrowego: 

(kolor czarny i brązowy na tomogramie) 
52 % 

udział drewna uszkodzonego: 

(kolor różowy i błękitny na tomogramie) 
31 % 

udział drewna o obniżonej wytrzymałości: 

(kolor zielony na tomogramie) 
17 % 
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Lp. BADANIE TENSOMETRYCZNE 

1. 

Data wykonania badania: 29.09.2021 

Wysokość zamontowania 

elastometru: 

S1: 1,30m 

S2: 1,97m 

Wynik badania elastometrem 

(poziom bezpieczeństwa %): 

S1: 6,90 (690%) 

S2: 6,50 (650%)  

Miejsce zamontowania 

inklinometru (pozycja w ° 

względem N) 

I1: 328° 

I2: 78° 

I3: 172° 

Wynik badania 

inklinometrem (poziom 

bezpieczeństwa %): 

I1: 2,9 (290%) 

I2: 2,7 (270%) 

I3: 2,8 (280%) 

Uwagi  do badań: Według przyjętych norm w metodzie SIM w momencie 

badania system korzeniowy zapewnia wymaganą 

stabilność w gruncie, pień posiada wystarczającą 

wytrzymałość.  

Graficzne przedstawienie 

montażu urządzeń i kierunku 

badania (schematyczny 

rysunek wykonać na 

podkładzie zdjęcia 

satelitarnego, lotniczego lub 

mapy zasadniczej): 

 
 

ZAŁĄCZNIKI Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO    

 

czujnik / lokalizacja, 

kierunek 

lokalizacja czujnika 

wartość 

współczynnika 

wysokość 

montażu  

[m] 

orientacja 

względem N 

[°] 

inklinometr 1 (I1) 0,16 328 2,9 

inklinometr 2 (I2) 0,12 78 2,7 

inklinometr 3 (I3) 0,15 172 2,8 

 

czujnik / lokalizacja 

lokalizacja czujnika 

Wartość współczynnika 
wysokość 

montażu  

[m] 

orientacja 

względem N 

[°] 

Elastometr 1 (S1) 1,30 260 6,9 

Elastometr 2 (S2) 1,97 272 6,5 
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Raport z badania tensometrycznego, schemat lokalizacji czujników  

b4 D350301 22



Ekspertyza dendrologiczna ZZW 2021                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                            

 19 
 

WNIOSKI I ZALECENIA 

Wnioski: Drzewo jest w dobrym stanie witalnym. Z punktu widzenia statyki pnia jest                 

w bardzo złym stanie (grupa 5) – głównie ze względu na rozwidlenia z 

pęknięciem oraz obecność owocników żółciaka siarkowego. 

Wiązanie sztywne w pęknięciu ma charakter inwazyjny. W miejscach 

przewiertów mogą powstać infekcje i w konsekwencji rozkład drewna.  

Zalecenia: • Należy wykonać cięcia sanitarne.  

• Należy wykonać delikatne cięcia korygujące długość konaru po stronie 

południowej (nad ulicą). 

• Należy wymienić wiązania z powodu wadliwego montażu oraz  dołożyć 

podwiązanie elastyczne statyczne po stronie południowo-zachodniej typu 

Cobra 2T (lub atestowany odpowiednik innego producenta o podobnych 

parametrach). 

Graficzne 

załączniki do 

zaleceń: 

 
Inne: 

- 

Data kolejnego 

badania wraz z 

uzasadnieniem: 

Ze względu na istotne wady wymagana jest bieżąca kontrola wizualna drzewa 

oraz kontrola wiązań co 2 lata. 

Kolejne badanie należy wykonać za 3 lata (lub wcześniej - w przypadku 

stwierdzenia w trakcie bieżących kontroli wystąpienia symptomów mogących 

mieć wpływ na statykę i stabilność drzewa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

cięcie korygujące 
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ZDJĘCIA 

  

Sylwetka ogólna Widok wiązań przewiertowych oraz owocnika 

  

Szyja korzeniowa Dolne wiązanie 

b4 D350301 24



Ekspertyza dendrologiczna ZZW 2021                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                            

 21 
 

 

 

Inspekcja korony 

 

 

Inspekcja korony. Widok rozwidleń i wiązań 
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Widok wiązań w koronie Arbotag 

  

Badanie tensometryczne i tomograficzne 
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6 DRZEWO NR 4 

Data wykonania ekspertyzy: 09.09.2021 

 

PODSTAWOWE DANE Nr BOŚ: D675939 

Lokalizacja: 
Warszawa, ul. Rudzka  

w rej. Ronda Ruda 
Współrzędne: 52.279156 20.973290 

Dzielnica: Bielany 
Dział Rejonu 

Ogrodniczego: 
RO2 

 

Gatunek: 
topola szara 

Populus x canescens 
Odmiana: - 

Obwód na 

wys. 130 cm 

[cm]: 

163/207 Wysokość [m]: 23 

Wymiary (R) 

korony [m]: 
N 9 S 6 W 7 E 9 

Wysokość 

nasady 

korony [m]: 

3 Szacowany wiek [lat]: 50 

 

OTOCZENIE 
Ocena 

użytkowania: 
C 

Opis otoczenia 

(obiekty w zasięgu 

drzewa, kolizje z 

otoczeniem): 

Drzewo rośnie na skwerze w pobliżu ronda, ulicy, ścieżki rowerowej i 

chodnika. Po stronie północnej znajduje się chodnik w odległości 1,5 

metra od pnia. W zasięgu drzewa: chodnik, ścieżka rowerowa, ulica, 

przejście dla pieszych. 

Pobliskie drogi nie są zbyt ruchliwe, ale w zasięgu drzewa znajdują się 

również chodniki, ścieżki rowerowe oraz przejścia dla pieszych, w okolicy 

znajdują się budynki mieszkalne oraz usługowe. 

Kategoria użytkowania: średnia. 

Ocena drzewa: 4C 

 

 DIAGNOSTYKA DRZEWA 

O
ce

n
a

 s
ta

n
u

 i
 o

p
is

 

Korona: Korona wieloprzewodnikowa, ażurowa. W koronie niewielka ilość 

drobnego suszu gałęziowego, w wielu miejscach skrzyżowane 

ocierające się gałęzie i konary, Rozwidlenia prawidłowe U-kształtne. 

Niewielkie rany po cięciach. 

Nasada korony: 
Bez uwag 

Pień: Drzewo dwupniowe, pień rozwidla się V-kształtnie na wysokości 

około 80 cm, w rozwidleniu zakorek. 

Odziomek i 

system 

korzeniowy: 

W dolnej części pnia po stronie północnej i wschodniej duże rany 

po amputowanych konarach, rany nie zarastają, pod ranami tworzy 

się martwica. 
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Wykształcone nabiegi korzeniowe, system korzeniowy zakryty. 

Grunt niezagęszczony, zadarniony. 

Gatunki fauny i 

flory: - 

 

 WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy wskazać 

miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość) 

 

Korona: Korona jest dobrym stanie, nieznacznie obniżona witalność. 

Niewielka ilość suszu gałęziowe go oraz ocierające gałęzie (wada 

niższej rangi). 

Korona wymaga cięć pielęgnacyjno- sanitarnych. 

Nasada korony: Bez uwag 

Pień: Najistotniejszą wadą pnia jednocześnie całego drzewa jest 

rozwidlenie v-kształtne z zakorkiem – wada istotna. 

Odziomek i 

system 

korzeniowy: 

Istotną wadą są duże rany po amputowanych konarach w dolnej 

części pnia – wada istotna. 

Inne uwagi: - 

 

 INSPEKCJA KORONY 

O
ce

n
a

 s
ta

n
u

 i
 o

p
is

 

Rozwidlenia: Rozwidlenia prawidłowe U-kształtne 

Istniejące 

wiązania: 
Brak 

Nowe wiązania: Należy zainstalować wiązania elastyczne, dynamiczne typu Cobra 

plus 2T (z amortyzatorem) – lub atestowany odpowiednik innego 

producenta o tych samych parametrach - w układzie trójkąta. 

 
Trójkątny układ wiązań 
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Graficzne 

przedstawienie 

miejsca założenia 

wiązań: 

 

Inne: - 
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Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 1 

1. 

Data wykonania badania: 06.09.2021r. 

Wysokość wykonania tomogramu 

[cm]: 
20cm 

Obwód pnia/konaru w miejscu 

wykonania tomogramu 
342cm 

Wynik badania (poziom 

bezpieczeństwa %): 

współczynnik nominalny (dla pełnego pnia): 245% 

współczynnik aktualny (uwzgl. wypróchn.): 228% 

Tomogram: 

 
Uwagi  do 

badania: 
pomiar na wysokości:  20 cm  

udział drewna zdrowego: 

(kolor czarny i brązowy na tomogramie) 
93 % 

udział drewna uszkodzonego: 

(kolor różowy i błękitny na tomogramie) 
3 % 

udział drewna o obniżonej wytrzymałości: 

(kolor zielony na tomogramie) 
4 % 
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Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 2 

1. 

Data wykonania badania: 23.09.2021r. 

Wysokość wykonania tomogramu 

[cm]: 
75cm 

Obwód pnia/konaru w miejscu 

wykonania tomogramu 
326cm 

Wynik badania (poziom 

bezpieczeństwa %): 

współczynnik nominalny (dla pełnego pnia): 245% 

współczynnik aktualny (uwzgl. wypróchn.): 220% 

Tomogram: 

 
Uwagi  do 

badania: 
pomiar na wysokości:  75 cm  

udział drewna zdrowego: 

(kolor czarny i brązowy na tomogramie) 
90 % 

udział drewna uszkodzonego: 

(kolor różowy i błękitny na tomogramie) 
1 % 

udział drewna o obniżonej wytrzymałości: 

(kolor zielony na tomogramie) 
9 % 
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Lp. BADANIE TENSOMETRYCZNE 

1. 

Data wykonania badania: 09.09.2021 

Wysokość zamontowania 

elastometru: 

S1: 1,43m 

S2: 1,65m 

Wynik badania elastometrem 

(poziom bezpieczeństwa %): 

S1: 5,5 (550%) 

S2: 5,5 (550%)  

Miejsce zamontowania 

inklinometru (pozycja w ° 

względem N) 

I1: 182° 

I2: 36° 

I3: 322° 

Wynik badania 

inklinometrem (poziom 

bezpieczeństwa %): 

I1: 1,3 (130%) 

I2: 1,9 (190%) 

I3: 1,7 (170%) 

Uwagi  do badań: Według przyjętych norm w metodzie SIM w momencie 

badania system korzeniowy nie zapewnia wymaganej 

stabilności w gruncie (wartość współczynnik nieznacznie 

poniżej wartości referencyjnej), pień posiada 

wystarczającą wytrzymałość. 

Graficzne przedstawienie 

montażu urządzeń i kierunku 

badania (schematyczny 

rysunek wykonać na 

podkładzie zdjęcia 

satelitarnego, lotniczego lub 

mapy zasadniczej): 
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ZAŁĄCZNIKI Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO    

 

czujnik / lokalizacja, 

kierunek 

lokalizacja czujnika 

wartość 

współczynnika 

wysokość 

montażu  

[m] 

orientacja 

względem N 

[°] 

inklinometr 1 (I1) 0,16 182 1,3 

inklinometr 2 (I2) 0,12 36 1,9 

inklinometr 3 (I3) 0,09 322 1,7 

 

czujnik / lokalizacja 

lokalizacja czujnika 

wartość współczynnika 
wysokość 

montażu  

[m] 

orientacja 

względem N 

[°] 

Elastometr 1 (S1) 1,43 283 5,5 

Elastometr 2 (S2) 1,65 279 5,5 

 

 

Raport z badania tensometrycznego, schemat lokalizacji czujników  
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WNIOSKI I ZALECENIA 

Wnioski: Ze względu na rozwidlenie z zakorkiem zakwalifikowano drzewo do grupy 4 

(drzewo w złym stanie). 

Zalecenia: Należy wykonać cięcia sanitarne (obejmujące usuniecie ocierających się 

gałęzi) oraz delikatną korektę korony: obniżenie wysokości drzewa o 1m i 

nieznaczne cięcia obwodowe korony.  

Należy zainstalować wiązania elastyczne, dynamiczne typu Cobra plus 2T (z 

amortyzatorem) – lub odpowiednik innego producenta w układzie trójkąta. 

Graficzne 

załączniki do 

zaleceń: 

 
Inne: - 

Data kolejnego 

badania wraz z 

uzasadnieniem: 

Ze względu na możliwość wydzielania się suszu gałęziowego oraz pogorszenia 

się stanu drzewa zaleca się kontrole wizualne co 2 lata. Należy przeprowadzać 

inspekcje wiązań zgodnie z zaleceniami producenta. 

Kolejne badanie należy wykonać w przypadku stwierdzenia w trakcie 

bieżących kontroli wystąpienia symptomów mogących mieć wpływ na statykę 

i stabilność drzewa. 

 

 

 

 

 

Schemat cięć 

redukcyjnych 
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ZDJĘCIA 

  

Sylwetka ogólna 

  

Rozwidlenie pni. Widoczne rany po odciętych konarach 
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Nasada korony i korona  

  

Widok rozwidleń  
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Ocierające się gałęzie Arbotag 

  

Badanie tensometryczne i tomograficzne 

 

 

b5 D675939 37



1 w przypadku braku numeru BOŚ drzewo należy utworzyć w aplikacji MoDrzew 

2 według tabeli nr 3 w Instrukcji dokonywania przeglądów i analizy dendrologicznej drzew w m.st. Warszawie 

Numer sprawy: 2/04/2021/RO2 

 

 

Data:  21.05.2021 r.  

 

OPINIA DENDROLOGICZNA 

Nazwa gatunkowa polska: Klon pospolity 

Nazwa gatunkowa łacińska: Acer platanoides 

Odmiana:  

Lokalizacja: Plac Inwalidów 

Numer BOŚ 1: D675128 

Ocena drzewa została 

wykonana (data): 
22 kwietnia 2020 r.  

Ocena 2 lub wycinka: 4D po cięciach i wiązaniu 3D 

Opis warunków 

siedliskowych: 
Drzew rośnie w dobrych warunkach siedliskowych, przestrzeń 
wzrostowa ograniczona przez oddalony o około 3 metry ciąg pieszy. W 
zasięgu korony znajduje się oddalona o 10 metrów ławka. 

Opis drzewa: Pień drzewa na wysokości około 3,5 metra rozwidla się na trzy 
przewodniki. Pomiędzy dwoma występuje nieprawidłowo zbudowane 
rozwidleniem typu v-kształtnego z zakorkiem i pęknięciem. Korona 
wysoko osadzona w wyniku podkrzesania pnia w przeszłości.  

Zalecenia: Zalecenia: wykonania cięcia polegającego na przycięciu stożków 

wzrostu sekatorem mającego za zadanie pobudzenia rozwoju korony 

dolnej oraz założenie wiązania w układzie trójkąta zabezpieczającego 

pnie przed postępującym rozłamywaniem. 
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………………………………………… ………………………………………… 
  

  
 

 

 

  

 

 
Założenia do opinii. 

Drzewo zostało ocenione wizualnie oraz przy użyciu młotka i sondy arborystycznej. Badanie sondą arborystyczną lub młotkiem wykonano w obszarze 

badania. Badanie sondą korzeni wykonano do głębokości równej długości sondy. Badanie młotkiem wykonano do wysokości uzależnionej od wysokości 

osoby która oceniała drzewo (przyjęto, że jest to obszar od poziomu gruntu do wysokości 2 m). 

Drzewa są organizmami zróżnicowanymi o niejednorodnych układach wiązek przewodzących. Drewno jest anizotropowe i higroskopijne. Drzewa mogą 

posiadać ukryte, niedostrzegalne wady budowy.  

Z uwagi na fakt, że wewnętrzny rozkład pnia lub konarów poza obszarem badania dotyczy z reguły martwych części (np. twardzieli), przy dużym rozkładzie 

wewnętrznym, witalność drzewa może być bardzo duża. Jednocześnie rozkład wewnętrzny nie musi dawać oznak zewnętrznych, a także samo usytuowanie 

rozkładów (np. w konarach korony, na pniu poza obszarem badania) może uniemożliwiać dokładne zbadanie i wyeliminowanie zagrożenia. W przypadku 

potrzeby redukcji korony lub konaru, proponowane miejsca cięć powinny być zweryfikowane w trakcie prac pielęgnacyjnych przez arborystę‒ w przypadku 

stwierdzenia znaczącego rozkładu wewnętrznego i braku dostatecznej wytrzymałości drewna na złamanie, należy wybrać inne miejsce cięcia. 
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Data wykonania ekspertyzy: 15.12.2021 

 

PODSTAWOWE DANE Nr BOŚ: D271272 

Lokalizacja: 
Powązkowska, Obręb nr 70301 

Działka nr 1 
Współrzędne: 

52.261650 N° 20.954233 

E° 

Dzielnica: Żoliborz 
Dział Rejonu 

Ogrodniczego: 
RO2 

 

Gatunek: Populus nigra/ topola czarna Odmiana: — 

Obwód na 

wys. 130 cm 

[cm]: 

320 Wysokość [m]: 28 

Wymiary 

korony [m]: 
N 7 S 7,7 W 6,5 E 10 

Wysokość 

nasady 

korony [m]: 

2 Szacowany wiek [lat]: 70-99 

 

OTOCZENIE 
Ocena 

użytkowania: 
4D 

Opis otoczenia 

(obiekty w 

zasięgu 

drzewa, 

kolizje z 

otoczeniem): 

Rzut korony: Ogrodzenie od SW, chodnik, kosz na śmieci, przystanek, ławka 

1,5 wysokości drzewa: cmentarz, jezdnia, latarnia  

Opis 

użytkowania 

otoczenia: 

Miejsce stałych lub czasowych zgromadzeń ludzkich (cmentarz) z 

urządzeniami wypoczynkowymi (ławka) 

 

 DIAGNOSTYKA DRZEWA 

O
c
e

n
a

 s
ta

n
u

 i
 o

p
is

 

Korona: Korona redukowana. Zamierające tylce w miejscach cięć (fot.7).  

Na przewodniku NE: 

- na odnodze NW na wys. 10 m dziupla z ograniczonym rozkładem 

(fot. 10),  

- na odnodze E na wys. 10 m rana po cięciu z początkowym 

rozkładem (fot. 11). 

 

Na przewodniku SW: 

- rana po cięciu z początkowym rozkładem na wys. 16,7 m (fot. 12),  

- rana po cięciu z początkowym rozkładem na zredukowanej 

odnodze SW na wys. 8 m w części szczytowej (fot. 8-9). 

Nasada korony: Nie stwierdzono istotnych cech diagnostycznych 
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Pień: Przewodnik NE (od drogi) z ubytkiem kominowym w rozwidleniu 

(fot. 3-4). Ubytek łączy się z raną po wyłamanym konarze na wys. 5 

m (fot. 5-6). 

Przewodnik SW z dziuplą (ograniczony rozkład, sęk zepsuty), na 

wys. 6 m (fot. 1-2) 

Odziomek i 

system 

korzeniowy: 

Nie stwierdzono istotnych cech diagnostycznych 
 

Gatunki fauny i 

flory: 

Obecna jemioła. 

 

 WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy wskazać 

miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość) 

 

Korona: Nie dotyczy 

Nasada korony: Nie dotyczy 

Pień: Ubytek kominowy w rozwidleniu przewodnika NE na wys. 6 m, 

łączący się z raną po wyłamanym konarze na wys. 5 m (fot 3-6) 

Odziomek i 

system 

korzeniowy: 

Osłabiona stabilność w gruncie 

Inne uwagi: Nie dotyczy 

 

 INSPEKCJA KORONY 

O
c
e

n
a

 s
ta

n
u

 i
 o

p
is

 

Rozwidlenia: Nie stwierdzono problematycznych rozwidleń 

Istniejące 

wiązania: 

Brak 

Nowe wiązania: 2 wiązania elastyczne 8T (opis w zaleceniach) 

Graficzne 

przedstawienie 

miejsca 

założenia 

wiązań: 

Schemat w zaleceniach 

Inne: Nie dotyczy 

 

Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 

1. 

Data wykonania badania: 23.09.2021 

Wysokość wykonania 

tomogramu [cm]: 

90 

Obwód pnia/konaru w 

miejscu wykonania 

tomogramu 

314 

Wynik badania (poziom 

bezpieczeństwa %): 

527 
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Tomogram: Wiatr 

Model wiatru: EN1991 

Teren: Miasto 

Prędkość wiatru u podstawy: 22,0 m/s 

Temperatura suchego 
powietrza: 

9 °C 

Korona 

Model korony: Narysowane 

Powierzchnia: 245,29 m2 

Wysokość szczytu: 27,88 M 

Wysokość środka: 16,43 M 

Wysokość podstawy: 6,13 M 

Pień 

Stopień pochylenia: 88 ° 

Kierunek pochylenia: 0 ° 

Drzewo 

Obciążenie wiatrem: 26117 N 

Wysokość środka: 16,1 M 

Współczynnik oporu: 0,2 

Wytrzymałość pnia na 
ściskanie: 

20 MPa 

Powierzchnia 
objęta rozkładem 

Współczynnik 
bezpieczeństwa 

Ocena ryzyka 

0 % 527 % Niskie ryzyko 
 

Uwagi  do badania: Nie dotyczy 

 

ZAŁĄCZNIKI Z TOMOGRAFU 
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Lp. BADANIE REZYSTOGRAFEM przewodnika NE 

1. 

Data 

wykonania 

badania: 

9.12.2021 

Miejsce 

badania: 

1) wys. 5m, SW - na wysokości wyłamania konaru na przewodniku NE na 

wys. 5 m, od przeciwległej strony  (fot 5-6) 

2) wys. 6m, SW - nad ubytkiem kominowym w rozwidleniu przewodnika NE 

na wys. 6 m (fot 3-4) 

Uwagi do 

badania: 

Nie dotyczy 

Rezystogram: 1) Na wysokości wyłamania konaru na przewodniku NE na wys. 5 m 

stwierdzono zdrową ściankę o grubości ok. 10 cm 

2) Nad ubytkiem kominowym w rozwidleniu przewodnika NE na wys. 6 m 

nie stwierdzono rozkładu pnia 
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Lp. BADANIE TENSOMETRYCZNE 

1. 

Data 

wykonania 

badania: 

9.12.2021 

Wysokość 

zamontowania 

elastometru: 

1,61/1,63 

Wynik badania 

elastometrem 

(poziom 

bezpieczeństwa 

%): 

240 

Miejsce 

zamontowania 

inklinometru 

(pozycja w ° 

względem 

punktu 

ciągnięcia) 

90/270 

Wynik badania 

inklinometrem 

(poziom 

bezpieczeństwa 

%): 

130 

Uwagi  do 

badań: 

Nie dotyczy 

Graficzne 

przedstawienie 

montażu 

urządzeń i 

kierunku 

badania 

(schematyczny 

rysunek 

wykonać na 

podkładzie 

zdjęcia 

satelitarnego, 

lotniczego lub 

mapy 

zasadniczej): 
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ZAŁĄCZNIKI Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO 
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WNIOSKI I ZALECENIA 

Wnioski: Drzewo nie spełnia wymagań modeli w zakresie stabilności w gruncie oraz 

spełnia wymagania modeli w zakresie odporności pnia na złamanie 

 

Drzewo wielokrotnie cięte, zarówno redukowane z wysokości jak i usuwane 

liczne konary. W miejscach cięć rozwijający się rozkład, na razie bez istotnego 

wpływu na wytrzymałość mechaniczną poszczególnych partii drzewa, 

niemniej należy spodziewać się stałego pogarszania się tego parametru. 

 

Na przewodniku NE ubytek kominowy w rozwidleniu przewodnika NE na wys. 

6 m, łączący się z raną po wyłamanym konarze na wys. 5 m (fot 3-6), 

 

W miejscu wyłamania konaru stwierdzono istnienie zdrowej ścianki o 

grubości ok. 10 cm (patrz rezystografia) , co skutkuje znacznym osłabieniem 

wytrzymałości mechanicznej przewodnika.  

 

 
Ilustracja: obliczenia utraty wytrzymałości mechanicznej przewodnika NE w 

miejscu wyłamanego konaru na wys. 5 m 

 

Obliczenia wykonane w programie ArboMech 2 pokazują, że utrata 

wytrzymałości mechanicznej wynosi 65-70%. Jest to wartość świadcząca o 

istotnym osłabieniu odporności przewodnika na złamanie. 

 

Zalecenia: Zgodnie z wyliczeniami programu ArWilo, w celu zapewnienia wymaganej 

stabilności drzewa w gruncie, konieczna jest redukcja obejmująca min. 2,5 m 
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wys. i min. 11% rzutu powierzchni korony (patrz ilustracja 1 załącznika 

graficznego). 

Ponadto, ze względu na istotne osłabienie wytrzymałości mechanicznej 

przewodnika NE, zaleca się zabezpieczenie go 2 wiązaniami elastycznymi 8T 

(schemat na ilustracji 2 załącznika graficznego). Do wykonania wiązań należy 

użyć dedykowanych lin (np. „Gefa Elastic” lub „Cobra” z amortyzatorami). 

Wiązania powinny gwarantować utrzymanie minimalnej nośności przez min. 

8 lat.  

 

Ponadto należy wykonać cięcia pielęgnacyjne i selekcję pędów odroślowych w 

całej koronie (przestrzegając zasady nietworzenia ran o średnicy większej niż 

5 cm w miejscu cięcia) oraz usunąć susz. 

Selekcja pędów odroślowych powinna prowadzić do utworzenia korony 

odroślowej o budowie gwarantującej jej maksymalną stabilność. Dlatego 

należy usuwać pędy konkurujące (dążące to wykształcania rozwidleń V-

kształtnych), preferując w trakcie selekcji pozostawienie pędów o pożądanej 

budowie (czyli o prostym przebiegu głównej osi i długości zbliżonej do 

średniej całości pędów). Jednorazowo należy usunąć maksymalnie 30% 

wszystkich pędów odroślowych, zasadniczo usuwając je w całości – niemniej 

należy również przestrzegać ww. zasady wykonywania cięć prowadzących do 

powstawania rany o maksymalnie 5-centymetrowej średnicy w miejscu cięcia 

i w przypadku konieczności selekcji pędów o średnicy większej niż 5 cm u 

nasady, należy jedynie skracać ich długość a nie usuwać w całości. Należy 

także pamiętać o bezwzględnym pozostawianiu pędów odroślowych na pniu, 

wyrastających brzeżnie na ranach powstałych w miejscu cięcia, które mogą 

odżywiać partie położone bezpośrednio poniżej rany i zapobiegać 

powstawaniu cienia asymilatów.  

 

W przyszłości zaleca się prowadzenie drzewa w kierunku wycofywania korony 

(po uzyskaniu wystarczającej liczby pędów odroślowych).  
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Graficzne 

załączniki do 

zaleceń: 

 
Ilustracja 1: Propozycja wykonania redukcji korony (błękitne pole = część korony 

do usunięcia) 
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Ilustracja 2: schemat montażu wiązań: 

Inne: Nie dotyczy 

Data kolejnego 

badania wraz z 

uzasadnieniem: 

Zalecane jest prowadzenie kontroli wizualnych, zgodnie z przyjętym przez 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy systemem zarządzania drzewami. 

 

Po 3 latach należy ocenić drzewo pod kątem możliwości i potrzeby wykonania 

kolejnej redukcji oraz wykonać badanie stabilności w gruncie. 
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ZDJĘCIA 

  
Fot. 1 Dziupla na przewodniku SW na wys. 6 m Fot. 2 Dziupla na przewodniku SW na wys. 6 m 

  
Fot. 3 Ubytek kominowy w rozwidleniu 

przewodnika NE na wys. 6 m 

Fot. 4 Ubytek kominowy w rozwidleniu 

przewodnika NE na wys. 6 m 
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Fot. 5 Rana po wyłamanym konarze na 

przewodniku NE na wys. 5 m 

Fot. 6 Rana po wyłamanym konarze na 

przewodniku NE na wys. 5 m 

  
Fot. 7 Zamierające tylce w miejscach cięć Fot. 8 Zredukowana odnoga SW przewodnika 

SW z początkowym rozkładem w miejscu 

cięcia na wys. 8 m 

b7 D271272 51



  
Fot. 9 Zredukowana odnoga SW przewodnika 

SW z początkowym rozkładem w miejscu 

cięcia na wys. 8 m 

Fot. 10 Dziupla w miejscu cięcia na odnodze 

NW przewodnika NE na wys. 10 m 

  

Fot. 11 Rana po cięciu z początkowym 

rozkładem na odnodze E przewodnika NE na 

wys. 10 m 

Fot. 12 Rana po cięciu z początkowym 

rozkładem na przewodniku SW na wys. 16,7 m 
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Fot. 13 Arbotag  
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Data wykonania ekspertyzy: 08.10.2021

PODSTAWOWE DANE
Nr

BOŚ:
D285315

Lokalizacja:
Warszawa, ul. Nowolipie przy nr 26
Obręb ewid. 60207 Działka ewid.

73/4
Współrzędne:

52.241382 N°
20.986489 E°

Dzielnica: Wola
Dział Rejonu

Ogrodniczego:
RO3

Gatunek:
Catalpa bignonioides Walter / surmia

bignoniowa
Odmiana: —

Obwód na
wys. 130 cm

[cm]:
127+122+82 Wysokość [m]: 10,6+11,8+10,8

Wymiary
korony [m]:

N 6 S 7 W 5 E 6

Wysokość
nasady

korony [m]:
2,0+2,5+3 Szacowany wiek [lat]: 70

OTOCZENIE
Ocena

użytkowania: 4D

Opis otoczenia
(obiekty w

zasięgu
drzewa, kolizje
z otoczeniem):

- pas zieleni pomiędzy chodnikiem z parkingiem a budynkiem mieszkalnym
- budynek mieszkalny, jezdnia chodnik, parking

Opis
użytkowania
otoczenia:

- wysoka intensywność
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DIAGNOSTYKA DRZEWA
O

ce
n

a
 s

ta
n

u
 i

 o
p

is
Korona: Drzewo 3-pniowe, pnie rozchodzą się promieniście względem siebie, 

niewielki posusz fizjologiczne, pień N po cięciu technicznym z licznymi 
pędami epikormicznymi

Nasada korony Bez uwag

Pień: silnie pochylone, pień nr 1 w kierunku S 65°, pień nr 2 w kierunku N  
75° (w stronę budynku i wejścia do klatki schodowej), pień nr 3 w 
kierunku E 80°

Odziomek i
system

korzeniowy:

ślad po wyciętym centralnym czwartym pniu, w miejscu zrostu 
przewodników silny wewnętrzny rozkład drewna, brak ciągłości zrostu 
pomiędzy przewodnikami, na pniu nr 3 w odziomku blizna po cięciu z 
owocnikiem grzyba – nierozpoznany takson. 

Gatunki fauny i
flory:

nie stwierdzono

WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy
wskazać miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość)

Korona: bez istotnych wad
Nasada korony: bez istotnych wad

Pień: bez istotnych wad
Odziomek i

system
korzeniowy:

Istnieje wysokie ryzyko wykrotu – na podstawie wyników testu 
obciążeniowego (brak zrostu obwodowego pni, pęknięcie w miejscu 
zrostu z rozkładem drewna, wewnętrzny rozkład bryły korzeniowej)

Inne uwagi: brak

INSPEKCJA KORONY

O
ce

n
a

 s
ta

n
u

 i
 o

p
is

Rozwidlenia: bez istotnych wad
Istniejące
wiązania:

brak

Nowe wiązania: Zamontować system wiązań dynamicznych (zastosować znaczny luz 
liny) w trójkąt, spinający 3 pnie: pomiędzy pniem 1 -2 wiązanie 4T, 
pomiędzy pniami 1-3 wiązania 2T, pomiędzy pniami 2-3 wiązanie 2T

Graficzne
przedstawienie

miejsca
założenia
wiązań:

Inne: brak
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Lp. BADANIE TOMOGRAFEM pień  nr 1

1.

Data wykonania badania: 19 września 2021 11:03
Wysokość wykonania

tomogramu [cm]:
31

Obwód pnia/konaru w
miejscu wykonania

tomogramu
184

Wynik badania (poziom
bezpieczeństwa Bz %): 338

Bezpieczeństwo
podstawowe Bp (%) 802

Tomogram:

Uwagi  do badania: Tomogram, wykazał 61 % udział drewna o osłabionych 
właściwościach technicznych w badanej warstwie. Bezpieczeństwo aktualne pnia na 
złamanie na wys. 0,31 m n.p.g. zmalało do 0,42 wartości bezpieczeństwa podstawowego i 
wynosi Bz = 338 %, co jest wartością powyżej wartości wymaganej 150%. Pień posiada 
rezerwy bezpieczeństwa na złamanie. Istnieje niskie ryzyko złamania pnia.

ZAŁĄCZNIKI Z TOMOGRAFU

Gatunek drzewa: Catalpa bignonioides

Lokalizacja drzewa ZZW Warszawa, Nowolipie przy nr 26
Data pomiaru 19 września 2021 11:03
Identyfikator drzewa D285315 pien nr 1
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Biomechanika
Wiatr
Model wiatru: EN1991
Teren: Miasto
Prędkość wiatru u podstawy: 22,0 m/s
Temperatura suchego powietrza: 9 °C
Korona
Model korony: Narysowane
Strefa: 37,44 m2
Wysokość od góry: 10,38 M
Wysokość od centrum: 4,9 M
Wysokość od dołu: 1,59 M
Pień
Stopień pochylenia: 57 °
Kierunek pochylenia: Południowy 

zachód (225 °)
Drzewo
Obciążenie wiatrem: 3386 N
Wysokość od centrum: 4,42 M
Współczynnik oporu: 0,22
Wytrzymałość pnia na ściskanie: 19,7 MPa

Nazwa warstwy Wysokość Powierzchnia 
objęta rozkładem

Współczynnik 
bezpieczeństwa

Ocena ryzyka

Warstwa #1 31 Cm 61 % 338 % Niskie ryzyko

Lp. BADANIE TOMOGRAFEM pień  nr 3

1.

Data wykonania badania: 19 września 2021 11:20
Wysokość wykonania

tomogramu [cm]:
23

Obwód pnia/konaru w
miejscu wykonania

tomogramu
90

Wynik badania (poziom
bezpieczeństwa Bz %): 214

Bezpieczeństwo
podstawowe Bp (%) 202

Tomogram:

Uwagi  do badania: Tomogram, wykazał 5 % udział drewna o osłabionych właściwościach 
technicznych w badanej warstwie. Bezpieczeństwo aktualne pnia na złamanie na wys. 0,23 
m n.p.g. wzrosło do 1,06 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bz = 214 %, co 
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jest wartością powyżej wartości wymaganej 150%. Pień posiada rezerwy bezpieczeństwa 
na złamanie. Istnieje niskie ryzyko złamania pnia.

ZAŁĄCZNIKI Z TOMOGRAFU

Gatunek drzewa: Catalpa bignonioides

Lokalizacja drzewa ZZW Warszawa, Nowolipie przy nr 26
Data pomiaru 19 września 2021 11:20
Identyfikator drzewa D285315 pien nr 3
Biomechanik
Wiatr
Model wiatru: EN1991
Teren: Miasto
Prędkość wiatru u podstawy: 22,0 m/s
Temperatura suchego powietrza: 9 °C
Korona
Model korony: Narysowane
Strefa: 36,08 m2
Wysokość od góry: 10,8 M
Wysokość od centrum: 6,13 M
Wysokość od dołu: 0 M
Pień
Stopień pochylenia: 86 °
Kierunek pochylenia: Zachód (270 

°)
Drzewo
Obciążenie wiatrem: 2912 N
Wysokość od centrum: 6,08 M
Współczynnik oporu: 0,22
Wytrzymałość pnia na ściskanie: 19,7 MPa

Nazwa warstwy Wysokość Powierzchnia 
objęta rozkładem

Współczynnik 
bezpieczeństwa

Ocena ryzyka

Warstwa #1 23 Cm 5 % 214 % Niskie ryzyko

Lp. BADANIE TENSOMETRYCZNE pnia nr 2

1.

Data wykonania badania: 27.09.2021

Protokół pomiarowy:

Różnica w położeniu [m]: 0,0

Wysokość zaczepienia liny [m]: 4,8

Odległość drzewa od zakotwiczenia liny [m]: 12,0

Kierunek obciążenia (pozycja w ° względem N): 45°  NE

Największa średnica na wys. 100 cm [cm]: 38

Najmniejsza średnica na wys. 100 cm [cm]: 37

Grubość kory na wys. 100 cm [cm]: 2,5

Limit elastyczności [%]: 0,25

Współczynnik oporu wiatru: 0,22

Wytrzymałość drewna na ściskanie [kN/cm2]: 1,97

Współczynnik przekroju poprzecznego [cm3]: 4207

Bezpieczeństwo podstawowe Bp w % 408
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Wysokość zamontowania elastometru [m]: I – 0,93
II – 1,90

Wynik badania elastometrem (bezpieczeństwo
aktualne pnia  na złamanie Bz w %):

I – 171
II - 167

Miejsce zamontowania inklinometru (pozycja w °
względem N)

I – 88° E
II – 148° SE

Wynik badania inklinometrem (bezpieczeństwo
aktualne stabilności drzewa w gruncie Bs w %):

I – 94
II - 101

Stosunek  bezpieczeństwa  podstawowego  Bp do

bezpieczeństwa aktualnego pnia na złamanie Bz i

bezpieczeństwa aktualnej stabilności drzewa Bs

Bp : Bz : Bs = 1 : 0,41 : 0,23

Uwagi  do badań:
Bezpieczeństwo aktualne pnia nr 2 na złamanie w słabszym punkcie pomiarowym na wys. 
1,90 m n.p.g. zmalało do 0,41 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bz = 167 
%,  co jest wartością powyżej wartości wymaganej 150%. Pień posiada znaczne rezerwy 
bezpieczeństwa na złamanie. Istnieje niskie ryzyko złamania pnia.
Bezpieczeństwo aktualne stabilności drzewa w gruncie w słabszym punkcie pomiarowym 
od strony E zmalało do 0,23 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bs = 94 %, 
co jest poniżej wartości wymaganej 150%. System korzeniowy nie zapewnia wymaganej 
stabilności drzewa w gruncie i istnieje wysokie ryzyko wykrotu.

W celu zminimalizowania ryzyka  wykrotu niezbędne jest zredukowanie powierzchni żagla 
korony przy równoczesnym obniżeniu środka naporu wiatru.
Redukcja korony (wg schematu) o 30% jej aktualnej objętości podniesie wartość  
bezpieczeństwa stabilności drzewa w gruncie do wartości Bs = 156%. Środek naporu wiatru
przesunie się w okolice 5,5 m n.p.g.

Graficzne przedstawienie montażu urządzeń i kierunku badania

Miejsce montażu inklinometrów 1 i 2
Kierunek obciążenia

Miejsce montażu elastometrów 1 i 2

Kierunek pochylenia
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ZAŁĄCZNIKI Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO pnia nr 2

Biomechanik pnia nr 2
Wiatr
Model wiatru: EN1991
Teren: Miasto
Prędkość wiatru u podstawy: 22,0 m/s
Temperatura suchego powietrza: 9 °C
Korona
Model korony: Narysowane
Strefa: 36,08 m2
Wysokość od góry: 10,8 M
Wysokość od centrum: 6,13 M
Wysokość od dołu: 0 M
Pień
Stopień pochylenia: 86 °
Kierunek pochylenia: Zachód (270 

°)
Drzewo
Obciążenie wiatrem: 2912 N
Wysokość od centrum: 6,08 M
Współczynnik oporu: 0,22
Wytrzymałość pnia na ściskanie: 19,7 MPa

Dane pomiarowe z elastometru nr 1  
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Dane pomiarowe z elastometru nr 2

Dane pomiarowe z inklinometru nr 1

Dane pomiarowe z inklinometru nr 2
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WNIOSKI I ZALECENIA
Wnioski: W miejscu usuniętego lub wyłamanego w przeszłości 4 przewodnika powstał 

ubytek w podstawie pni. Postępujący rozkład drewna naruszył ciągłość obwodu, 
w zrostach powstały pęknięcia. Pnie mają niewystarczającą stabilność bryły 
korzeniowej  w gruncie i jest wysoko prawdopodobne wykrotu. 

Zalecenia: W celu zmniejszenia ryzyka konieczne jest wykonanie cięć wycofujących - 
redukujących koroną o 30% (w przypadku pnia nr 2), 25% (w przypadku pnia nr 
1) oraz 17% (w przypadku pnia nr 3)  ich aktualnej powierzchni według 
schematu. Średnica odcinanych gałęzi nie powinna przekroczyć 5 cm, 
sporadycznie dopuszcza się cięcia do 10 cm średnicy. Zalecam również montaż 
systemu wiązań dynamicznych (zastosować znaczny luz liny) w trójkąt, 
spinający 3 pnie: pomiędzy pniem 1 -2 wiązanie 4T, pomiędzy pniami 1-3, 2-3 
wiązania 2T. 

Graficzne załączniki do zaleceń:
Schemat cięć wierzchołkowych i bocznych redukujących koronę pnia nr 1 o ok. 25%

Schemat cięć wierzchołkowych i bocznych redukujących koronę pnia nr 2 o ok. 30%.
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Schemat cięć wierzchołkowych i bocznych redukujących koronę pnia nr 3 o ok. 17%.

Inne:
Data kolejnego
badania wraz z
uzasadnieniem:

Następny powrót do drzewa i ocena wizualna drzewa wynika z nadanej klasy 
ryzyka według przyjętego przez ZZW standardu inspekcji drzew. Inspekcje 
drzewa należy wykonać również każdorazowo po nadzwyczajnych 
zdarzeniach/zjawiskach. W przypadku zaobserwowania naprężenia się celowo 
luźniej zamontowanych wiązań należy podjąć decyzję o wycince.

ZDJĘCIA

Odziomek i bryła korzeniowa

Konflikt konaru z budynkiemUkład pni

ArboTag
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Umiejscowienie tomografu 
na pniu nr 3

Umiejscowienie 
elastometrów

Umiejscowienie 
inklinometrów

Umiejscowienie tomografu 
na pniu nr 1
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Data wykonania ekspertyzy: 06.10.2021

PODSTAWOWE DANE
Nr

BOŚ:
D281936

Lokalizacja:
Warszawa, ul. Redutowa przy nr 37

Obręb ewid. 60708 Działka ewid. 111
Współrzędne:

52.233454 N°
20.940952 E°

Dzielnica: Wola
Dział Rejonu

Ogrodniczego:
RO3

Gatunek: Acer saccharinum L. / klon srebrzysty Odmiana: —

Obwód na
wys. 130 cm

[cm]:
216 Wysokość [m]: 20,8

Wymiary
korony [m]:

N 3 S 4 W 4 E 6

Wysokość
nasady

korony [m]:
2,5 Szacowany wiek [lat]: 60

OTOCZENIE
Ocena

użytkowania: 4D

Opis otoczenia
(obiekty w

zasięgu
drzewa, kolizje
z otoczeniem):

- wąski pas trawnika pomiędzy ciągiem pieszym a ogrodzeniem szkoły
- budynek szkoły, jezdnia, chodnik, miejsce rekreacji - ławka

Opis
użytkowania
otoczenia:

- wysoka intensywność
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DIAGNOSTYKA DRZEWA
O

ce
n

a
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Korona: Korona zbudowana z 3 głównych przewodników, podkrzesana do 6 m 

n.p.g, ogłowiona na różnych poziomach, liczne blizny po cięciach z 
ubytkami wgłębnym, konar N z ubytkiem kominowym z wieloma 
otworami wylotowymi, w podstawie ok.70% wypróchnienie, po drugiej 
stronie ubytku pęknięcie łączące się z ubytkiem wgłębnym, z blizn 
wyrastają liczne pędy epikormiczne

Nasada korony Rozwidlenie V-kształtna z zakorkiem, podstawa N konaru z dużym 
ubytkiem wgłębnym przechodzący w ubytek kominowy, po drugiej 
stronie ubytku pęknięcie przechodzące

Pień: pochylony 83° w kierunku NW
Odziomek i

system
korzeniowy:

Dobrze rozwinięte nabiegi, wraz z korzeniami przybyszowymi tworzą 
stopę korzeniową – słoniowa stopa

Gatunki fauny i
flory:

nie stwierdzono

WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy
wskazać miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość)

Korona: 2,5–4,5 m n.p.g. ubytek kominowy w podstawie N konaru
Nasada korony: rozwidlenia V kształtne z zakorkiem, ubytek kominowy podstawy N 

konaru  z ok. 70% rozkładem drewna w przekroju poprzecznego – 2,5 
m n.p.g

Pień: 55% wewnętrzny rozkład drewna pnia  - 2,1 m.n.p.g.
Odziomek i

system
korzeniowy:

bez istotnych wad

Inne uwagi:

INSPEKCJA KORONY

O
ce

n
a

 s
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u
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p
is

Rozwidlenia: rozwidlenia V-kształtne bez pęknięć
Istniejące
wiązania:

brak

Nowe wiązania: montaż systemu 3 wiązań, podwiązanie dynamiczne konaru N linami 
2T do sąsiednich 2 konarów, konary konstrukcyjne spiąć wiązaniem 
dynamicznym 4T

Graficzne
przedstawienie

miejsca
założenia
wiązań:

Inne: brak
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Lp. BADANIE TOMOGRAFEM

1.

Data wykonania badania: 21 września 2021 18:13
Wysokość wykonania

tomogramu [cm]:
210

Obwód pnia/konaru w
miejscu wykonania

tomogramu
240

Wynik badania (poziom
bezpieczeństwa %): 214

Tomogram:

Uwagi  do badania: Tomogram, wykonany pod nasadą korony, wykazał 55 % udział 
drewna o osłabionych właściwościach technicznych w badanej warstwie. Pomiędzy 
czujnikiem 3-4 jest 12 cm pęknięcie w ciągłości obwodu pnia. Badanie tomografem 
sonicznym przy pęknięciach, otwartych ubytkach pnia obarczone jest błędem 
obliczeniowym (w oprogramowaniu do tej pory nie opracowano odpowiednich algorytmów). 
Badanie to jednak jest świetnym narzędziem do monitoringu rozkładu drewna na przekroju 
poprzecznym pnia. 

ZAŁĄCZNIKI Z TOMOGRAFU

Gatunek drzewa: Acer saccharinum

Lokalizacja drzewa ZZW Warszawa, Redutowa przy nr 37
Data pomiaru 21 września 2021 18:13
Identyfikator drzewa D281936

Nazwa warstwy Wysokość Powierzchnia 
objęta rozkładem

Współczynnik 
bezpieczeństwa

Ocena ryzyka

Warstwa #1 195 Cm 5 % 183 % Niskie ryzyko
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Biomechanika
Wiatr
Model wiatru: EN1991
Teren: Miasto
Prędkość wiatru u podstawy: 22,0 m/s
Temperatura suchego powietrza: 14 °C
Korona
Model korony: Narysowane
Strefa: 104,81 m2
Wysokość od góry: 20,82 M
Wysokość od centrum: 11,53 M
Wysokość od dołu: 0,04 M
Pień
Stopień pochylenia: 80 °
Kierunek pochylenia: Wschód (90 °)
Drzewo
Obciążenie wiatrem: 12027 N
Wysokość od centrum: 11,52 M
Współczynnik oporu: 0,25
Wytrzymałość pnia na ściskanie: 20 MPa

Lp. BADANIE TENSOMETRYCZNE

1.

Data wykonania badania: 27.09.2021

Protokół pomiarowy:

Różnica w położeniu [m]: 0,0

Wysokość zaczepienia liny [m]: 8,5

Odległość drzewa od zakotwiczenia liny [m]: 12,1

Kierunek obciążenia (pozycja w ° względem N): 310°  NW

Największa średnica na wys. 100 cm [cm]: 70

Najmniejsza średnica na wys. 100 cm [cm]: 56

Grubość kory na wys. 100 cm [cm]: 1,5

Limit elastyczności [%]: 0,33

Współczynnik oporu wiatru: 0,25

Wytrzymałość drewna na ściskanie [kN/cm2]: 2

Współczynnik przekroju poprzecznego [cm3]: 22825

Bezpieczeństwo podstawowe Bp w % 524

Wysokość zamontowania elastometru [m]: I – 0,52
II – 1,15

Wynik badania elastometrem (bezpieczeństwo
aktualne pnia  na złamanie Bz w %):

I – 276
II - 254

Miejsce zamontowania inklinometru (pozycja w °
względem N)

I – 66° NE
II – 195° S

Wynik badania inklinometrem (bezpieczeństwo
aktualne stabilności drzewa w gruncie Bs w %):

I – 185
II - 172

Stosunek  bezpieczeństwa  podstawowego  Bp do

bezpieczeństwa aktualnego pnia na złamanie Bz i

bezpieczeństwa aktualnej stabilności drzewa Bs

Bp : Bz : Bs = 1 : 0,48 : 0,33

b9 D281936 68



KARTA EKSPERTYZY DENDROLOGICZNEJ  DRZEWA D281936

Uwagi  do badań:
Bezpieczeństwo aktualne pnia na złamanie w słabszym punkcie pomiarowym na wys. 1,15 
m n.p.g. zmalało do 0,48 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bz = 254 %,  co 
jest wartością powyżej wartości wymaganej 150%. Pień posiada rezerwy bezpieczeństwa
na złamanie. Istnieje niskie ryzyko złamania pnia.
Bezpieczeństwo aktualne stabilności drzewa w gruncie w słabszym punkcie pomiarowym 
od strony S zmalało do 0,33 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bs = 172 %, 
co jest powyżej wartości wymaganej 150%. System korzeniowy zapewnia wymaganą 
stabilność drzewa w gruncie. Istnieje niskie ryzyko wykrotu.

Graficzne przedstawienie montażu urządzeń i kierunku badania

Miejsce montażu inklinometrów 1 i 2
Kierunek obciążenia

Miejsce montażu elastometrów 1 i 2
Kierunek pochylenia
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ZAŁĄCZNIKI Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO

Dane pomiarowe z elastometru nr 1 

Dane pomiarowe z elastometru nr 2
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Dane pomiarowe z inklinometru nr 1

Dane pomiarowe z inklinometru nr 2

WNIOSKI I ZALECENIA
Wnioski: Wykonane w przeszłości duże cięcia techniczne konarów spowodowały  

powstanie licznych ubytków wgłębnych na konarach. Największy ubytek w 
podstawie konaru N przechodzi w ubytek kominowy z ok. 70% rozkładem 
drewna w przekroju poprzecznym oraz pęknięciem po przeciwległej stronie - 
może ulec złamaniu. 

Zalecenia: W celu zmniejszenia ryzyka konieczne jest wykonanie cięć sanitarnych – 
usunięcie suszu, krzyżujących się gałęzi,regulacja przegęszczonych i 
wygonionych reiteratów (należy wyciąć z reguły pędy o mniejszej średnicy, 
zwracając uwagę na równomierne osadzenie rejteratów z każdej strony konaru, 
pozostawiając te, które w przyszłości stworzą szkielet wtórnej korony oraz 
zredukować maksymalnie o 1/3 ich dł. wygonione pędy lub te, które mają taką 
tendencję wzrostową). Średnica odcinanych gałęzi nie powinna przekroczyć 5 
cm, sporadycznie dopuszcza się cięcia do 10 cm średnicy. Montaż systemu 3 
wiązań: podwiązanie dynamiczne konaru N linami 2T do sąsiednich 2 konarów, 
konary konstrukcyjne spiąć wiązaniem dynamicznym 4T według schematu.
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Graficzne załączniki do zaleceń:
brak

Inne:
Data kolejnego
badania wraz z
uzasadnieniem:

Ze względu na postępujący rozkład drewna w ubytkach wgłębnych 
przewodników i pnia oraz montaż systemu wiązań elastycznych należy objąć 
drzewo stałym monitoringiem. Następny powrót do drzewa i ocena wizualna 
drzewa wynika z nadanej klasy ryzyka według przyjętego przez ZZW standardu 
inspekcji drzew. Inspekcje drzewa należy wykonać również każdorazowo po 
nadzwyczajnych zdarzeniach/zjawiskach.

ZDJĘCIA

Nasada korony z miejscem 
występowania pęknięciem 
wewnętrznego

Odziomek i bryła korzeniowa

Pień 
Podstawa pnia

ArboTag
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N konar z ubytkiem w 
podstawie

Korona, blizny po cięciach, 
liczne wtórne pędy

Umiejscowienie 
elastometrów

Pęknięcie przechodzące w 
podstawie N konaru

Umiejscowienie 
inklinometrów

Blizny  z słabo wykształconą 
tkanką reperacyjną
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Data wykonania ekspertyzy: 10.10.2021

PODSTAWOWE DANE
Nr

BOŚ:
D620898

Lokalizacja:
Warszawa, Park Pawełka

Obręb ewid. 60407 Działka ewid. 35
Współrzędne:

52.225914 N° 
20.968367 E°

Dzielnica: Wola
Dział Rejonu

Ogrodniczego:
RO3

Gatunek: Populus alba L. / topola biała Odmiana: -

Obwód na
wys. 130 cm

[cm]:
489 Wysokość [m]: 32,2

Wymiary
korony [m]:

N 9 S 8 W 12 E 6

Wysokość
nasady

korony [m]:
6,2 Szacowany wiek [lat]: 70

OTOCZENIE
Ocena

użytkowania: 3D

Opis otoczenia
(obiekty w

zasięgu
drzewa, kolizje
z otoczeniem):

- teren parku, grunt zadarniony, pod okapem korony rosną klony i lipy
- aleja parkowa, przedept, miejsce rekreacji – ławka

Opis
użytkowania
otoczenia:

- wysoka intensywność
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DIAGNOSTYKA DRZEWA
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Korona: Koronę budują 2 główne przewodniki, liczne rozwidlenia V-kształtne  z 

zakorkiem, wybujałe konary, korona po niedawnych cięciach 
wycofujących, na konarach liczne ślady po cięciach i włamaniach, 
zawieszone pojedyncze gałęzie

Nasada korony bez uwag

Pień: od odziomka do 2 m n.p.g zrost 2 głównych przewodników zakończony
rozwidleniem V-kształtnym, od S w zroście pęknięcie z wysiękiem z 
dobrze wykształconą tkaniną przyranną, po stronie E na wysokości 0,4
m n.p.g.  duży ubytek wgłębny po byłym pniu, przewodniki wychylone 
pod kątem 80° w kierunku NW i SE, liczne zabliźnione ślady po 
cięciach

Odziomek i
system

korzeniowy:

Bryła korzeniowa lekko wyniesiona ponad poziom gruntu, dobrze 
wykształcone nabiegi korzeniowe, częściowo widoczne korzenie 
przybyszowe ze śladami uszkodzeń, od wschodu ubytek wgłębny po 
usuniętym przewodniku

Gatunki fauny i
flory:

budka lęgowa od N na 4 m n.p.g

WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy
wskazać miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość)

Korona: Wygonione konary
Nasada korony: bez istotnych wad

Pień: od odziomka do 2 m n.p.g zrost 2 głównych przewodników zakończony
rozwidleniem V kształtnym, od S pęknięcie z wysiękiem z dobrze 
wykształconą tkaniną przyranną –  pęknięcie powierzchowne, 
tomogram nie pokazał nieciągłości obwodowej drewna

Odziomek i
system

korzeniowy:

bez istotnych wad

Inne uwagi:

INSPEKCJA KORONY

O
ce

n
a
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is

Rozwidlenia: rozwidlenia V-kształtne bez pęknięć, stabilne
Istniejące
wiązania:

2 poziomy wiązań COBRA z 2020: 1 - na wys. 10,8 m n.p.g 
pojedyncze wiązanie statyczne (brak danych o wytrzymałości)  
wymaga regulacji; 2-  na wys. 15 m n.p.g. system autorski 7 wiązań 
statycznych - nieprawidłowy montaż niezgodny z wytycznymi - brak 
danych o wytrzymałości

Nowe wiązania: 2 poziomy wiązań: 1- zamontować ultrastatyczne stalowe wiązanie 
min. 12T na ok. 7 m n.p.g; 2 - na ok. 18 m n.p.g. - system wiązań 
dynamicznych 4T w trójkąt,  pozostałe wiązania zdemontować, na 
konarach pozbawionych wiązań wykonać cięcia wycofujące ok. 20% 
objętości ich „koron”

b10 D620898 75



KARTA EKSPERTYZY DENDROLOGICZNEJ  DRZEWA D620898

Graficzne
przedstawienie

miejsca
założenia
wiązań:

Inne: brak

Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 
1. Data wykonania badania: 20 września 2021 18:26

Wysokość wykonania
tomogramu [cm]: 47

Obwód pnia/konaru w
miejscu wykonania

tomogramu

564

Wynik badania (poziom
bezpieczeństwa Bz %):

 176

Tomogram 

Zły montaż wiązań działający 
rozrywająco na rozwidlenia V-
kształtne

Brak wymaganego luzu przed 
zaplotem liny w wiązaniach

Projekt montażu nowych 
wiązań
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Uwagi  do badania: Tomogram  wykazał 68 % udział drewna o osłabionych 
właściwościach technicznych w badanej warstwie. Bezpieczeństwo aktualne pnia na 
złamanie na wys. 0,47  m n.p.g. zmalało do 0,10 wartości bezpieczeństwa podstawowego i 
wynosi Bz = 183 %, co jest wartością poniżej wartości wymaganej 150%. Pień nie posiada 
rezerwy bezpieczeństwa pnia na złamanie. Istnieje umiarkowane ryzyko złamania pnia.  
Obraz tomogramu oraz wyniki obliczeń zaburzone są przez obecność drewna mokrego w 
przekroju poprzecznym pnia -  kolor ciemnoniebieski na zdjęciu z tomogramu. Drewno 
mokre program traktuje jako ubytek i w obliczeniach wytrzymałość pnia na złamanie jest 
zaniżona. W rozpatrywanym przypadku pień posiada wyższą wytrzymałość niż wskazują 
otrzymane wyniki.

ZAŁĄCZNIKI Z TOMOGRAFU

Gatunek drzewa: Populus alba

Lokalizacja drzewa ZZW Warszawa, Skwer Pawełka
Data pomiaru 20 września 2021 18:26
Identyfikator drzewa D620898

Nazwa warstwy Wysokość Powierzchnia objęta
rozkładem

Współczynnik 
bezpieczeństwa

Ocena ryzyka

Warstwa #1 47 Cm 68 % 183 % Niskie ryzyko
Biomechanika
Wiatr
Model wiatru: EN1991
Teren: Miasto
Prędkość wiatru u podstawy: 22,0 m/s
Temperatura suchego 
powietrza:

14 °C

Korona
Model korony: Narysowane
Strefa: 322,22 m2
Wysokość od góry: 32,12 M
Wysokość od centrum: 18,37 M
Wysokość od dołu: 30,33 M
Pień
Stopień pochylenia: 90 °
Kierunek pochylenia: 0 °
Drzewo
Obciążenie wiatrem: 56675 N
Wysokość od centrum: 18,39 M
Współczynnik oporu: 0,2
Wytrzymałość pnia na ściskanie: 20 MPa

Lp. BADANIE TENSOMETRYCZNE  
1. Data wykonania badania: 30.09.2021

Protokół pomiarowy:

Różnica w położeniu [m]: 0,0

Wysokość zaczepienia liny [m]: 15,1

Odległość drzewa od zakotwiczenia liny [m]: 35,1

Kierunek obciążenia (pozycja w ° względem N): 295°  NW

Największa średnica na wys. 100 cm [cm]: 184

Najmniejsza średnica na wys. 100 cm [cm]: 137

Grubość kory na wys. 100 cm [cm]: 6

Limit elastyczności [%]: 0,31
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Współczynnik oporu wiatru: 0,20

Wytrzymałość drewna na ściskanie [kN/cm2]: 2,0

Współczynnik przekroju poprzecznego [cm3]: 361880

Bezpieczeństwo podstawowe Bp w % 1750

Wysokość zamontowania elastometru [m]: I – 0,65
II – 1,87

Wynik badania elastometrem (bezpieczeństwo
aktualne pnia  na złamanie Bz w %):

I – 242
II – 156

Miejsce zamontowania inklinometru (pozycja w °
względem N)

I – 165° S
II – 12° N

Wynik badania inklinometrem (bezpieczeństwo
aktualne stabilności drzewa w gruncie Bs w %):

I – 383
II – 252

Stosunek  bezpieczeństwa  podstawowego  Bp do
bezpieczeństwa aktualnego pnia na złamanie Bz i
bezpieczeństwa aktualnej stabilności drzewa Bs

Bp : Bz : Bs = 1 : 0,09 : 0,14

Uwagi  do badań:
Bezpieczeństwo aktualne pnia na złamanie w słabszym punkcie pomiarowym na wys. 1,56 
m n.p.g. zmalało do 0,09 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bz = 156 %,  co 
jest wartością powyżej wartości wymaganej 150%. Pień posiada rezerwy bezpieczeństwa
na złamanie. Istnieje niskie ryzyko złamania pnia.
Bezpieczeństwo aktualne stabilności drzewa w gruncie w słabszym punkcie pomiarowym 
od strony N zmalało do 0,14 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bs = 252 %, 
co jest powyżej wartości wymaganej 150%. System korzeniowy zapewnia wymaganą 
stabilności drzewa w gruncie. Istnieje niskie ryzyko wykrotu.

Inklinometry umieszczono po dwóch stronach pęknięcia.

Graficzne przedstawienie montażu urządzeń i kierunku badania

Miejsce montażu inklinometrów 1 i 2
Kierunek obciążenia

Miejsce montażu elastometrów 1 i 2
Kierunek pochylenia
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 Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO

Dane pomiarowe z elastometru nr 1  

Dane pomiarowe z elastometru nr 2

Dane pomiarowe z inklinometru nr 1
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Dane pomiarowe z inklinometru nr 2

WNIOSKI I ZALECENIA
Wnioski: Zamontowany system wiązań autorskiego pomysłu obarczony jest wieloma 

wadami. Należy zmodyfikować system wiązań, aby zapewnić prawidłowy rozwój 
drzewa, przy równoczesnym zabezpieczeniu pnia przed rozerwaniem. Dolne 
wiązanie należy obniżyć i zastąpić liną stalową, by je maksymalnie usztywnić i 
tym samym ograniczyć naprężenia drewna w pęknięciu.  Należy zdemontować 
górny system 7 wiązań sztywnych (zamontowanych za ciasno oraz działających 
rozrywająco na rozwidlenia) i zastąpić go systemem wiązań dynamicznych w 
trójkąt, by zapewnić naturalny wzrost i swobodny ruch konarów. Na pozostałych 
konarach, które były powiązane, należy zastosować cięcia odciążające. 

Zalecenia: W celu zmniejszenia ryzyka konieczne jest wykonanie cięć sanitarnych oraz  
cięć odciążających na konarach pozbawionych wiązań redukujących ich 
powierzchnię „koron” o 15 – 20% cięciami wycofującymi obwodowymi (skracać 
gałęzie wyłącznie najdalej rosnące od centrum korony, redukując ich długość o 
ok. 15-2 m). Zdemontować istniejące wiązania i zastąpić je nowym systemem 2 
poziomów wiązań: 1- zamontować ultrastatyczne stalowe wiązanie min. 12T na 
ok. 7 m n.p.g; 2 - na na ok 18 m n.p.g. - system wiązań dynamicznych 4T w 
trójkąt wg schematów.

Graficzne załączniki do zaleceń:

Inne:
Data kolejnego
badania wraz z
uzasadnieniem:

Następny powrót do drzewa i ocena wizualna drzewa wynika z nadanej klasy 
ryzyka według przyjętego przez ZZW standardu inspekcji drzew. Inspekcje 
drzewa należy wykonać również każdorazowo po nadzwyczajnych 
zdarzeniach/zjawiskach. Podczas inspekcji należy zwracać uwagę, aby korona  
nie zwiększyła swojej powierzchni. Za 2 lata należy wykonać badanie 
tomografem sonicznym w celu określenia tempa zmian rozkładu drewna w 
odziomku.
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ZDJĘCIA

Odziomek i bryła korzeniowa

Pień strona NPień strona S

Blizna po cięciu w koronie

Umiejscowienie 
elastometrów i od  strony S 
inklinometru

Nasada korony

Miejsce pęknięcia z 
wysiękiem

ArboTag
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Pokrój drzew 

Umiejscowienie elastometru 
od N

Rozwidlenia v-kształtne z 
zakorkiem w koronie
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22 DRZEWO NR 20 

Data wykonania ekspertyzy: 25.09.2021 

 

PODSTAWOWE DANE Nr BOŚ: D346582 

Lokalizacja: 

Warszawa, ul. 

Kasprowicza/Reymonta 

 

Współrzędne: 52.285608 20.940341 

Dzielnica: Bielany 
Dział Rejonu 

Ogrodniczego: 
RO2 

 

Gatunek: 
topola czarna forma piramidalna 

Populus nigra f. pyramidalis 
Odmiana: - 

Obwód na 

wys. 130 cm 

[cm]: 

269+450 Wysokość [m]: 24 

Wymiary (R) 

korony [m]: 
N 9 S 7 W 5 E 6 

Wysokość 

nasady 

korony [m]: 

3 Szacowany wiek [lat]: 70 

 

OTOCZENIE 
Ocena 

użytkowania: 
D 

Opis otoczenia 

(obiekty w zasięgu 

drzewa, kolizje z 

otoczeniem): 

Drzewo rośnie w pasie ziemnym między ruchliwą ulicą a ścieżką 

rowerową i chodnikiem, w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa znajduje 

się ruchliwe przejście dla pieszych, dalej stacja metra. Po stronie 

północno-zachodniej przedept. W zasięgu drzewa ulica, przejście dla 

pieszych, ścieżka rowerowa, parking. 

Intensywny ruch pojazdów, ruch rowerowy i pieszy. kategoria 

użytkowania wysoka. 

Ocena drzewa: 5D 

 

 DIAGNOSTYKA DRZEWA 

O
ce

n
a

 s
ta

n
u

 i
 o

p
is

 

Korona: Korona wieloprzewodnikowa, główne przewodniki powiązane 6szt. 

wiązaniami. Rozwidlenia głównie U-kształtne. Na północno-

zachodnim przewodniku od wewnętrznej strony na wysokości około 

3,5 m od poziomu gruntu duża rana (tylec) po odciętym konarze,               

w miejscu cięcia widoczny rozkład drewna oraz owocnik czyrenia 

ogniowego Phellinus igniarius. 

Poniżej rany badanie osłuchowe wykazało rozkład drewna. 

W koronie wydziela się susz gałęziowy. 

Nasada korony: Rany z wyciekami, rozwidlenia U-kształtne i V-kształtne. Konar po 

stronie południowo-zachodniej (nad ścieżką rowerową) martwy,                             

z rozkładem drewna  u swojej nasady.  

Pień: 
Drzewo wielopniowe. W pniach rany, niektóre z wyciekami.  
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Odziomek i 

system 

korzeniowy: 

System korzeniowy zakryty, ograniczony od strony północnej 

wschodniej i południowej od strony zachodniej grunt silnie 

zagęszczony częściowo zachwaszczony. Po stronie północno-

wschodniej w rozwidleniu przewodników ubytek, po stronie 

północno-wschodniej przy szyi korzeniowej znajduje się studzienka.  

Między nabiegami korzeniowymi zakorki. 

Gatunki fauny i 

flory: czyreń ogniowy Phellinus igniarius 

 

 WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy wskazać 

miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość) 

 

Korona: Rozkład drewna w północno-zachodnim przewodniku – wada 

istotna. 

Nasada korony: Suchy konar po stronie południowo-zachodniej (nad ścieżką 

rowerową) – wada istotna. 

Pień: Rany w pniu – wada niższej rangi.  

Odziomek i 

system 

korzeniowy: 

Ubytki i zakorki w rozwidleniach oraz zagęszczona gleba – wada 

istotna. 

Inne uwagi: Wadliwe wiązania 

 

 INSPEKCJA KORONY 

O
ce

n
a

 s
ta

n
u

 i
 o

p
is

 

Rozwidlenia: Rozwidlenia U i V – kształtne. 

Istniejące 

wiązania: 

W koronie zainstalowane są wiązania „GLEISTEIN Arboline” – 6 sztuk. 

Wiązania są naprężone, o zbyt małym tonażu. 

Wiązania posiadają niebieski znacznik roku założenia który świadczy, 

że zostały zainstalowane w 2020 roku. 

Nowe wiązania: Należy wymienić istniejące wiązania na elastyczne, dynamiczne 

wiązania atestowane o tonażu 8T (lub atestowany odpowiednik 

innego producenta o podobnych parametrach). Wiązania powinny 

być zainstalowane na wysokości 2/3 od rozwidlenia biorąc pod 

uwagę wysokość drzewa po redukcji. Ponadto należy dołożyć 

wiązania w dolnym piętrze korony (1/3 wysokości nad rozwidleniem 

– po redukcji) w układzie kwadratu, wiązanie elastyczne statyczne o 

tonażu 12T (np.: pasy GEFA Classic 12T). 

 
wiązania na górnym poziomie  wiązania na dolnym poziomie 
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Graficzne 

przedstawienie 

miejsca założenia 

wiązań: 

 

 

Górne piętro na 

wys. 2/3 od 

rozwidlenia 

6 X 8T 

Dolne piętro na wys. 

1/3 od rozwidlenia 

4x 12T statyczne  

Redukcja korony  

o 4m 
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Inne: 

 
 

 
 

  

Martwy konar do 

usunięcia 
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Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 1 

1. 

Data wykonania badania: 25.09.2021r. 

Wysokość wykonania tomogramu 

[cm]: 
35cm 

Obwód pnia/konaru w miejscu 

wykonania tomogramu 
570cm 

Wynik badania (poziom 

bezpieczeństwa %): 

współczynnik nominalny (dla pełnego pnia): 725% 

współczynnik aktualny (uwzgl. wypróchn.): 102% 

Tomogram: 

 
Uwagi  do 

badania: 
pomiar na wysokości:  35cm  

udział drewna zdrowego: 

(kolor czarny i brązowy na tomogramie) 
14 % 

udział drewna uszkodzonego: 

(kolor różowy i błękitny na tomogramie) 
79 % 

udział drewna o obniżonej wytrzymałości: 

(kolor zielony na tomogramie) 
7 % 

Badanie tomgraficzne (tomogram nr 1) wykazało rozległy ubytek w 

pniu. Ze względu na liczne zakorki wynik badanie może być 

nieznacznie zafałszowany (zakorek jest przeszkodą w rozchodzeniu 

się fali akustycznej i wpływa na wygląd tomogramu). 
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Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 2 

1. 

Data wykonania badania: 25.09.2021r. 

Wysokość wykonania tomogramu 

[cm]: 
90cm (południowo-wschodni przewodnik) 

Obwód pnia/konaru w miejscu 

wykonania tomogramu 
272cm 

Wynik badania (poziom 

bezpieczeństwa %): 

współczynnik nominalny (dla pełnego pnia): 270% 

współczynnik aktualny (uwzgl. wypróchn.): 135% 

Tomogram: 

 
Uwagi  do 

badania: 
pomiar na wysokości:  90cm  

udział drewna zdrowego: 

(kolor czarny i brązowy na tomogramie) 
50 % 

udział drewna uszkodzonego: 

(kolor różowy i błękitny na tomogramie) 
35 % 

udział drewna o obniżonej wytrzymałości: 

(kolor zielony na tomogramie) 
15 % 
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Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 3 

1. 

Data wykonania badania: 25.09.2021r. 

Wysokość wykonania tomogramu 

[cm]: 
240cm (północno-zachodni przewodnik) 

Obwód pnia/konaru w miejscu 

wykonania tomogramu 
232cm 

Wynik badania (poziom 

bezpieczeństwa %): 

współczynnik nominalny (dla pełnego pnia): 185% 

współczynnik aktualny (uwzgl. wypróchn.): 83% 

Tomogram: 

 
Uwagi  do 

badania: 
pomiar na wysokości:  240 cm  

udział drewna zdrowego: 

(kolor czarny i brązowy na tomogramie) 
45 % 

udział drewna uszkodzonego: 

(kolor różowy i błękitny na tomogramie) 
47 % 

udział drewna o obniżonej wytrzymałości: 

(kolor zielony na tomogramie) 
8 % 
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Lp. BADANIE TENSOMETRYCZNE 

1. 

Data wykonania badania: 25.09.2021 

Wysokość zamontowania 

elastometru: 

Test 1: 

S1: 1,10m 

S2: 1,72m 

Test 2: 

S1: 1,40m 

S2: 1,94m 

Wynik badania elastometrem 

(poziom bezpieczeństwa %): 

Test 1: 

S1: 4,80 (480%) 

S2: 3,60 (360%)  

Test 2: 

S1: 2,10 (210%) 

S2: 2,80 (280%) 

Miejsce zamontowania 

inklinometru (pozycja w ° 

względem N) 

Test 1: 

I1: 10° 

I2: 357° 

I3: 240° 

Test 2: 

I1: 77° 

I2: 113° 

I3: 160° 

Wynik badania 

inklinometrem (poziom 

bezpieczeństwa %): 

Test 1: 

I1: 4,7 (470%) 

I2: 3,9 (390%) 

I3: 5,6 (560%) 

Test 2: 

I1: 3,1 (310%) 

I2: 3,5 (350%) 

I3: 2,8 (280%) 

Uwagi  do badań: Wykonano 2 testy. 

Według przyjętych norm w metodzie SIM w momencie 

badania system korzeniowy zapewnia wymaganą 

stabilność w gruncie, pień posiada wystarczającą 

wytrzymałość. 

Graficzne przedstawienie 

montażu urządzeń i kierunku 

badania (schematyczny 

rysunek wykonać na 

podkładzie zdjęcia 

satelitarnego, lotniczego lub 

mapy zasadniczej): 

 

 

ZAŁĄCZNIKI Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO     
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Raport z badania tensometrycznego, schemat lokalizacji czujników 

Lp. BADANIE REZYSTOGRAFEM 

1. 

Data wykonania 

badania: 
26.10.2021 r. 

Miejsce badania: 

 
10 odwiertów w części odziomkowej 

Uwagi do badania:  
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Rezystogram: Odwiert 1 

Od północy, w zagłębieniu nabiegu, na wysokości 0,8m.  

Odwiert wykonano na głębokość 40 cm i nie wykazał on żadnych 

zmian ani ubytków w tej płaszczyźnie.  

 

Odwiert 2 

Od północnego zachodu, na wysokości 1,6m 

 

Odwiert wykonano na głębokość 40cm, wykazał co następuje: 

0-2,5cm – kora 

2,5-15cm– drewno zdrowe 

15-18cm – ubytek 

18-21cm – drewno zdrowe 

21-26cm ubytek 

Zasięg ubytków jest niewielki, nie powinien mieć wpływu na 

właściwości konstrukcyjne pnia.  
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Odwiert 3 

Od zachodu, na wysokości 0,8m.  

Odwiert wykonano na głębokość 40 cm i nie wykazał on żadnych 

zmian ani ubytków w tej płaszczyźnie.  

 

Odwiert 4 

Od zachodu, na wysokości 0,9m 

 

Odwiert wykonano na głębokość 40 cm i nie wykazał on żadnych 

zmian ani ubytków w tej płaszczyźnie.  

 

Odwiert 5 

W obumarłym konarze środkowym (najcieńszym), na wys. 0,9m.  

 

 

Drewno martwe, konar znajduje się w stadium rozkładu.  
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Odwiert 6 

W obumarłym konarze środkowym (najcieńszym), na wys. 1,9m.  

 

Drewno martwe, konar znajduje się w stadium rozkładu.  

 

Odwiert 7 

Od południa, w rozwidleniu pni, na wysokości 0,6m.  

 

Odwiert wykonano na głębokość 40 cm i nie wykazał on żadnych 

zmian ani ubytków w tej płaszczyźnie.  

 

Odwiert 8 

Od wschodu, na wysokości 0,9m.  

 

 

Odwiert wykonano na głębokość 40 cm i nie wykazał on żadnych 

zmian ani ubytków w tej płaszczyźnie.  
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Odwiert 9 

Wynik nie czytelny.  

 

Odwiert 10 

Od północnego wschodu, na wysokości 0,4m, przy pęknięciu kory i 

niewielkim wycieku.  

 

Odwiert wykonano na głębokość 40cm, wykazał co następuje: 

0-2,5cm – kora 

2,5-32,5– drewno zdrowe 

głębiej – ubytek 

 

 

WNIOSKI I ZALECENIA 

Wnioski: Badanie tomgraficzne (tomogram nr 1) wykazało rozległy ubytek w pniu. Ze 

względu na liczne zakorki wynik badanie może być nieznacznie zafałszowany 

(zakorek jest przeszkodą w rozchodzeniu się fali akustycznej i wpływa na 

wygląd tomogramu). Diagnostykę uzupełniono o badanie rezystograficzne. 

Rozkład drewna w północno-zachodnim przewodniku oraz w głównym pniu 

to wady mające istotny wpływ na statykę drzewa i bezpieczeństwo w 

otoczeniu. Uwzględniając stan drzewa (w szczególności rozkład drewna w 

podstawie północno-zachodniego przewodnika) zakwalifikowano do grupy 5 

– drzewo w bardzo złym stanie.  

Zalecenia: Rozległe ubytki w głównym pniu oraz północno-zachodnim przewodniku będą 

się powiększały, tendencja do wyłamywania się przewodników będzie rosła.  

Zachowanie drzewa jest możliwe pod warunkiem właściwego zabezpieczenia 

korony (wiązania) oraz silnej redukcji wysokości. Dla zachowania drzewa 

konieczne jest: obniżenie korony o 4m oraz zainstalowanie systemu wiązań 

na dwóch poziomach – zgodnie z opisem. Należy również wykonać cięcia 

sanitarne (również usunięcie konaru po stronie południowo-zachodniej). 

Po przeprowadzeni zabiegów drzewo będzie wymagało regularnych kontroli 

stanu.                                                     
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Graficzne 

załączniki do 

zaleceń: 

 
Inne: 

 
Data kolejnego 

badania wraz z 

uzasadnieniem: 

Należy przeprowadzić kolejne pełne badanie za 1rok. W szczególności należy 

powtórzyć badania tomograficzne (szczególnie północno-zachodniego 

przewodnika z rozkładem i owocnikiem czyrenia) oraz przeprowadzić kontrolę 

wiązań.  
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ZDJĘCIA 

  

Sylwetka ogólna Część odziomkowa 

  

Rany na pniu Rozwidlenie przewodników. Widoczna rana 

po odciętym pniu. Owocnik czyrenia 
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Martwy konar po stronie południowo-

zachodniej oraz północno-zachodni przewodnik 

z rozkładem drewna (tomogram nr 3) 

Schemat zainstalowanych wiązań w koronie 

 
 

Wiązania w koronie   

Martwy konar  

do usunięcia 

Północno-

zachodni 

przewodnik z 

rozkładem drewna 

(tomogram nr 3) 
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Wiązania w koronie 

 

Wiązanie w koronie 

b12_D346582 99



Ekspertyza dendrologiczna ZZW 2021                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                            

 211 
 

  

Badanie tomograficzne 

  

Badanie tomograficzne i tensometryczne 
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Arbotag Badanie rezystograficzne 
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Zał. nr 5a do umowy nr 

Data wykonania ekspertyzy: 15.10.2021 
 

PODSTAWOWE DANE Nr BOŚ: D305201 

Lokalizacja: 
Sobieskiego 52, Obręb nr 10309 

Działka nr 51/2  
Współrzędne: 

52.197821 N° 
21.038675 E° 

Dzielnica: Mokotów 
Dział Rejonu 

Ogrodniczego: 
RO4 

 

Gatunek: 
Robinia pseudoacacia L./ robinia 

biała 
Odmiana: — 

Obwód na 
wys. 130 cm 

[cm]: 
200 Wysokość [m]: 14,4 

Wymiary 
korony [m]: 

N 4,7 S 7,6 W 7,6 E 3,7 

Wysokość 
nasady 

korony [m]: 
3,5 Szacowany wiek [lat]: 

100-119 
 

 

OTOCZENIE 
Ocena 

użytkowania: 5D 

Opis otoczenia 
(obiekty w 

zasięgu 
drzewa, 
kolizje z 

otoczeniem): 

Rzut korony: od SW ścieżka rowerowa, chodnik, od NW latarnia, znak 
drogowy, od SE miejsce parkingowe, od NE skraj jezdni. 
1,5 h drzewa: jezdnia, wiadukt, winda 

Opis 
użytkowania 

otoczenia: 

Ciągi komunikacyjne: pieszy i kołowy z zatrzymywaniem się (parking, winda) 

 

 DIAGNOSTYKA DRZEWA 

O
ce

na
 s

ta
nu

 i 
op

is
 

Korona: Brak istotnych cech diagnostycznych.   
Nasada korony: Pęknięcie rozwarte z rozkładem w głównym rozwidleniu 

przechodzące w ubytek kominowy pnia (fot. 3). Rozkład przechodzi 
w przewodnik NW.  

Pień: Od NE, od linii gruntu do głównego rozwidlenia (do wys. 2,5 m) 
podłużny ubytek otwarty, szer. maks. 20 cm (fot. 1). Drzewo 
pochylone w kier. SW, pochylenie ok 30. Od NW, na wys. 0,70 m 
ubytek otwarty o głębokości ok. 15 cm (fot. 2) 

Odziomek i 
system 

korzeniowy: 

Od SW przy linii gruntu martwica. Rozkład wewnętrzny w 
odziomku. Osłabiona stabilność w gruncie. Zagęszczony grunt. 
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Gatunki fauny i 
flory: 

Nie stwierdzono.  

 

 

 WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy wskazać 
miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość) 

 

Korona: Nie dotyczy 
Nasada korony: Rozłamujące się główne rozwidlenie z rozkładem drewna.  

Pień: Rozkład wewnętrzny pnia (na całej długości pnia do rozwidlenia 
głównego). 

Odziomek i 
system 

korzeniowy: 

Rozkład wewnętrzny (od poziomu gruntu). 
Osłabienie stabilności w gruncie. 

Inne uwagi: Nie dotyczy 
 

 INSPEKCJA KORONY 

O
ce

na
 s

ta
nu

 i 
op

is
 

Rozwidlenia: Rozłamujące się główne rozwidlenie z rozkładem drewna. 
Istniejące 
wiązania: 

Nie stwierdzono 

Nowe wiązania: Nie zaplanowano 
Graficzne 

przedstawienie 
miejsca 

założenia 
wiązań: 

Nie dotyczy 

Inne: Nie dotyczy 
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Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 

1. 

Data wykonania badania: Nie dotyczy 
Wysokość wykonania 

tomogramu [cm]: 
Nie dotyczy 

Obwód pnia/konaru w 
miejscu wykonania 

tomogramu 

Nie dotyczy 

Wynik badania (poziom 
bezpieczeństwa %): 

Nie dotyczy 

Tomogram: Nie dotyczy 

Uwagi  do badania: Za względu na skomplikowaną budowę pnia (mocny 
podział na kolumny kambialne, duży ubytek otwarty i 
nierównomierny rozkład) zrezygnowano z badania 
tomografem – wynik takiego badania byłby skrajnie 
niewiarygodny. 
Zrezygnowano również z badania grubości ścianek przy 
użyciu rezystografu – wiązałoby to się z co najmniej 
dwukrotnym nawiercaniem wszystkich kolumn 
kambialnych, co byłoby niekorzystne dla stanu 
zdrowotnego drzewa (możliwość penetracji grodzi 
przez patogeny). 
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Lp. BADANIE TENSOMETRYCZNE 

1. 

Data wykonania badania: 04.10.2021 
Wysokość zamontowania 

elastometru: 
1,25/2,16 

Wynik badania 
elastometrem (poziom 

bezpieczeństwa %): 

4060 

Miejsce zamontowania 
inklinometru (pozycja w ° 

względem kierunku 
ciągnięcia) 

90/270 

Wynik badania 
inklinometrem (poziom 

bezpieczeństwa %): 

140 

Uwagi  do badań: Pomiar elastyczności niewiarygodny, ze względu na 
małą ilość zebranych danych (badanie przerwane ze 
względu na graniczny wychył inklinometru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Graficzne przedstawienie 
montażu urządzeń i 
kierunku badania 

(schematyczny rysunek 
wykonać na podkładzie 
zdjęcia satelitarnego, 
lotniczego lub mapy 

zasadniczej): 
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ZAŁĄCZNIKI Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO 
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WNIOSKI I ZALECENIA 
Wnioski: Drzewo rosnące w pasie zieleni, pomiędzy ruchliwą jezdnią a ścieżką 

rowerową. Pochylone w kierunku ścieżki rowerowej i chodnika.  
 
Drzewo nie spełnia wymagań modeli w zakresie stabilności w gruncie 
(współczynnik bezpieczeństwa na poziomie 140%, przy wymaganej wartości 
minimum 150%).  
 
Skomplikowana budowa pnia, uniemożliwiła właściwe przeprowadzenie 
analizy odporności pnia na złamanie przy użyciu tomografu, z tego powodu 
zrezygnowano z wykonania tego badania. Zrezygnowano również z użycia 
rezystografu, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością wykonywania 
odwiertów w każdej z kolumn kambialnych, co mogłoby odbić się negatywnie 
na przyszłej kondycji pnia (umożliwienie penetracji przebitych grodzi przez 
patogeny), a ponadto nie istnieją modele pozwalające wyliczyć wiarygodne 
współczynniki bezpieczeństwa w zakresie odporności pnia na złamanie w 
przypadku tak skomplikowanej budowy pnia. Nie udało się również zbadać 
wiarygodnie elastyczności pnia (odporności na złamanie) w wykonanej 
próbie obciążeniowej (badanie zostało przerwane z powodu krytycznego 
wychylenia inklinometrów), niemniej jedynie minimalna reakcja 
elastometrów w badaniu wskazuje na prawdopodobnie wysoką odporność 
pnia na złamanie.  

Zalecenia: Zgodnie z wyliczeniami programu ArWilo, w celu zapewnienia wymaganej 
stabilności drzewa w gruncie, konieczna jest redukcja wysokości min. 2 m, 
obejmująca min. 6% rzutu powierzchni korony.  
Należy jednak wziąć pod uwagę, że ze względu na stan rozwidlenia i 
konieczność zastosowania systemu wiązań sprawi, że po ich założeniu pojawi 
się efekt usztywnienia korony, a co za tym idzie, zwiększenia obciążenia pnia 
i bryły korzeniowej w czasie podmuchów wiatru (spowodowanego zanikiem 
amortyzującej pracy rozwidleń). Dlatego zaleca się wykonanie znacznej 
redukcji korony: ok. 3,5 m wysokości, obejmującej ok. 17% rzutu powierzchni 
korony (zgodnie z ilustracją w załączniku graficznym). 

 
Ponadto należy zainstalować dwupoziomowy system wiązań: 

a) Nad pierwszymi konarami przewodników tworzących główne 
rozwidlenie, wiązanie statyczne opasowe 8T. Wiązanie te musi 
chronić rozwidlenie przed dalszym pękaniem, dlatego przed 
instalacją wiązania należy zbliżyć przewodniki do siebie przy użyciu 
systemu naciągowego i dopiero zainstalować dokładnie dobrane 
wiązanie, tak, by nie dopuścić do jakiegokolwiek dalszego rozwarcia 
w rozwidleniu. Jako opasy należy użyć dedykowane rozwiązania (np. 
specjalistyczne opasy marki Gefa) i zainstalować przy użyciu pasa 
mocującego zapobiegającego opadaniu w dół i wrastaniu w ciasne 
rozwidlenia poniżej. Opasy można połączyć przy użyciu szekli 
(preferowane) lub liny stalowej, tak,  by zachować nośność całości na 
poziomie 8T przez 8 lat.  

b) Na wysokości 2/3 korony, licząc od rozwidlenia (po redukcji), wiązanie 
elastyczne 4T (np. „Gefa Elastic” lub „Cobra” z amortyzatorami) 

c) Na tym samym poziomie 2 wiązania półstatyczne 2T wychodzące z 
każdego z przewodników (np. Gefa Classic” lub „Cobra” bez 
amortyzatorów), zabezpieczające konar W, wyrastający bezpośrednio 
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z rozwidlenia głównego przewodników. Wiązania te, razem z 
wiązaniem elastycznym z punktu „b”, powinny tworzyć „trójkąt”.  

 
Ponadto należy wykonać cięcia pielęgnacyjne (przestrzegając zasady nie 
tworzenia ran o średnicy większej niż 5 cm w miejscu cięcia) i usunąć susz. 
  

Graficzne 
załączniki do 

zaleceń: 

 
Na ilustracji: proponowana redukcja drzewa w celu przywrócenia stabilności w 

gruncie (błękitne pole = część korony do usunięcia). 
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Na ilustracji:  

• schemat montażu wiązania statycznego 8T opasowego (punkt „a” 
systemu wiązań) – pomarańczowa linia 

• przewodniki do związania wiązaniem elastycznym 4T (punkt „b” systemu 
wiązań), oraz do związania z konarem W 2 wiązaniami półstatycznymi 2T 
(punkt „c”) – niebieskie strzałki 

• konar W do związania 2 wiązaniami półstatycznymi 2T (punkt „c” 
systemu wiązań) – zielona strzałka 
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Na ilustracji:  

• schemat montażu wiązania statycznego 8T opasowego (punkt „a” 
systemu wiązań) – pomarańczowa linia 

• schemat montażu wiązania elastycznego 4T (punkt „b” systemu wiązań) – 
niebieska linia 

• schemat montażu wiązań półstatycznych 2T (punkt „c” systemu wiązań) – 
zielone linie 

Inne: Nie dotyczy 
Data kolejnego 
badania wraz z 
uzasadnieniem: 

Drzewo musi podlegać stałej kontroli, w szczególności po wystąpieniu 
gwałtownych zjawisk pogodowych – zarówno pod kątem wystąpienia 
objawów obniżenia wytrzymałości pnia na złamanie jak i obniżenia 
stabilności w gruncie.  
Po 24 miesiącach należy wykonać powtórną próbę obciążeniową i ocenić 
konieczność wykonania kolejnych cięć korekcyjnych. Należy także 
kontrolować zainstalowane wiązania zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
wykonawcy wiązań (w przypadku użycia elementów stalowych 
niecertyfikowanych, wykonawca powinien obligatoryjnie złożyć pisemne 
zalecenia do kontroli okresowych i doraźnych).  
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ZDJĘCIA 

  
Fot. 1 Rana na pniu Fot. 2 Ubytek od NW 

  
Fot. 3 pełna penetracja sondą arborystyczną 
w rozwidleniu. Pęknięcie „na przestrzał” 

Fot. 4 Arbotag 
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KARTA EKSPERTYZY DENDROLOGICZNEJ  DRZEWA D233321

Data wykonania ekspertyzy: 07.11.2021

PODSTAWOWE DANE
Nr

BOŚ:
D233321

Lokalizacja:
Warszawa, ul. Śmigłowcowa

przy ROD
Obręb ewid. 20311 Działka ewid. 4/2

Współrzędne:
52.207329 N°
20.952964 E°

Dzielnica: Ochota
Dział Rejonu

Ogrodniczego:
RO5

Gatunek:
Aesculus hippocastanum L. /

kasztanowiec zwyczajny
Odmiana: —

Obwód na
wys. 130 cm

[cm]:
284

Wysokość
[m]:

15.6

Wymiary
korony [m]:

N 8 S 6 W 7 E 6

Wysokość
nasady

korony [m]:
2,9 Szacowany wiek [lat]: 100

OTOCZENIE
Ocena

użytkowania: 5D

Opis otoczenia
(obiekty w

zasięgu
drzewa, kolizje
z otoczeniem):

- wąski pas trawnika pomiędzy parkingiem dla ROD i chodnikiem a ogrodzeniem
ogródków działkowych
- parking dla ROD, jezdnia, chodnik

Opis
użytkowania
otoczenia:

- średnia intensywność

b14 D233321 112



KARTA EKSPERTYZY DENDROLOGICZNEJ  DRZEWA D233321

DIAGNOSTYKA DRZEWA
O

c
e

n
a

 s
ta

n
u

 i 
o

p
is

Korona: Rozłożysta korona z licznymi bliznami po cięciach redukcyjnych i 
odciążających, w wielu bliznach ubytki wgłębne, świeże rany słabo 
zarastające tkanką przyranną, na 5 m n.p.g na konarze S rozwidlenie 
V kształtne, w kieszeni rozwidlenia rozkład drewna, na 7 m n.p.g. w 
rozwidleniu zabitka z nekrozą, susz gałęziowy ok 7%, wygonione 
konary, intensywny żer szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria 
ohridella 

Nasada korony: Rozwidlenie V-kształtne, w rozwidleniu pęknięcie z rozkładem drewna, 
na wysokości nasady liczne guzy i ubytki wgłębne w miejscu cięć 

Pień: od strony E od odziomku do wys. 1,2 m n.p.g martwica z pęknięciami i 
rozkładem drewna obejmująca około 30% obwodu pnia, wokół nekrozy
mocno rozrośnięte walce drewna reparacyjnego, ślady żeru 
kambiofagów

Odziomek i
system

korzeniowy:

niewidoczne nabiegi korzeniowe, nadsypana około 15 cm warstwą 
ziemi, od SE rozkład bryły korzeniowej - widoczne stare owocniki 
żagwi łuskowanej Polyporus squamosus (silna zgnilizna biała 
jednolita), od strony N odrosty korzeniowe

Gatunki fauny i
flory:

nie stwierdzono występowania gatunków chronionych

WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy
wskazać miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość)

Korona: Na wys. 5 m n.p.g. rozwidlenie V kształtne konaru S, w kieszeni 
rozwidlenia nekroza, pod rozwidleniem martwica z rozkładem 
wewnętrznym drewna obejmującym 48% przekroju 
poprzecznego,ciągnie się do wys. 3,5 m n.p.g., liczne ubytki wgłębne 
do 30% rozkładu drewna w przekroju poprzecznym konarów, 
wygonione konary

Nasada korony: rozwidlenie V-kształtne z rozkładem drewna i pęknięciem na wys. 2,9 
m n.p.g (rozkład ok. 40% powierzchni przekroju pnia)

Pień: 0-1,2 m n.p.g od SE duża nekroza z rozkładem drewna obejmująca 
52% powierzchni przekroju, w pniu występują 3 przerwy w ciągłości 
jego obwodu

Odziomek i
system

korzeniowy:

rozkład bryły korzeniowej - owocnik  żagwi łuskowanej Polyporus 
squamosus

Inne uwagi:

INSPEKCJA KORONY

O
c

e
n

a
s

ta
n

u
 i

 o
p

is Rozwidlenia: V-kształtna rozwidlenie z pęknięciem na 5 m n.p.g

Istniejące
wiązania:

brak

Nowe wiązania: system wiązań statycznych 4 t w trójkąt
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Graficzne
przedstawienie

miejsca
założenia
wiązań:

Inne: Liczne blizny po cięciach z słabo wykształconą tkanką przyranną, na 5 
m n.p.g. rozwidlenie V-kształtne konaru S, w kieszeni nekroza, 
martwica od rozwidlenia do 3,5 m n.p.g, liczne ubytki wgłębne z dobrze
wykształconym wieńcem kalusowym, na 7 m n.p.g. zabitka w 
rozwidleniu V-kształtnym

Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 
1. Data wykonania badania: 19 października 2021 11:54

Wysokość wykonania
tomogramu [cm]:

Warstwa #3  - 372 (pod pęknięciem z nekrozą konaru S)
Warstwa #1 - 130
Warstwa #2 - 15

Obwód pnia/konaru w
miejscu wykonania

tomogramu

Warstwa #3 - 226
Warstwa #1 - 284
Warstwa #2 - 278

Wynik badania (poziom
bezpieczeństwa %):

Warstwa #3 – nie da sie wyliczyć – pomiar na konarze
Warstwa #1 - 284wartość szacunkow – pęknięcia pnia
Warstwa #2 - 217

Tomogram  Warstwa #3  - (pod pęknięciem z nekrozą konaru S)
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Tomogram  Warstwa #1 nad zabitką pnia

Tomogram  Warstwa #2 w podstawie pnia

Uwagi  do badania: Tomogram Warstwa #3 wykonany pod pęknięciem z nekrozą konaru S
wykazał 48 % udział drewna o osłabionych właściwościach technicznych w badanej 
warstwie. Pomiędzy czujnikami 6-7 jest  14 cm pęknięcie w ciągłości obwodu pnia. Niestety 
nie jest możliwe wyliczenie aktualnego bezpieczeństwa, gdyż pomiar dotyczy konaru, w 
którym dodatkowo występuje nieciągłość obwodu, a algorytmy oprogramowania do chwili 
obecnej nie są dostosowane do wykonywania tego typu wyliczeń. 
Tomogram Warstwa #1 wykonany nad nekrozą pnia wykazał 52 % udział drewna o 
osłabionych właściwościach technicznych w badanej warstwie. Bezpieczeństwo aktualne 
pnia na złamanie na wys. 1,30 m n.p.g. zmalało do 0,50 (Bp  = 564%) wartości 
bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bz = 284 %, co jest wartością powyżej wartości 
wymaganej 150%. Pień posiada rezerwy bezpieczeństwa na złamanie. Istnieje niskie 
ryzyko złamania pnia.
Powyższy wynik jest tylko szacunkowy, gdyż pomiędzy czujnikami 6-7, 10-11 oraz 12-1 jest
odpowiednio 19, 8  i 12 cm pęknięcie w ciągłości obwodu pnia. 
Badanie tomografem sonicznym przy pęknięciach, otwartych ubytkach pnia obarczone jest 
błędem obliczeniowym (w oprogramowaniu do tej pory nie opracowano odpowiednich 
algorytmów). Badanie to jednak jest świetnym narzędziem do monitoringu rozkładu drewna 
na przekroju poprzecznym pnia. 
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Tomogram Warstwa #2 wykonany w podstawie pnia wykazał 31 % udział drewna o 
osłabionych właściwościach technicznych w badanej warstwie. Bezpieczeństwo aktualne 
pnia na złamanie na wys. 0,15 m n.p.g. zmalało do 0,38 (Bp  = 564%) wartości 
bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bz = 217 %, co jest wartością powyżej wartości 
wymaganej 150%. Pień posiada rezerwy bezpieczeństwa na złamanie. Istnieje niskie 
ryzyko złamania pnia.

ZAŁĄCZNIKI Z TOMOGRAFU

Gatunek drzewa:  Aesculus hippocastanum

Lokalizacja drzewa ZZW Warszawa, Śmigłowcowa
Data pomiaru 19 października 2021 11:54
Identyfikator drzewa D233321

Biomechanika 
Wiatr
Model wiatru: EN1991
Teren: Miasto
Prędkość wiatru u podstawy: 22,0 m/s
Temperatura suchego 
powietrza:

9 °C

Korona
Model korony: Narysowane
Powierzchnia: 26,07 m2
Wysokość szczytu: 12,74 M
Wysokość środka: 8,76 M
Wysokość podstawy: 0,02 M
Pień
Stopień pochylenia: 90 °
Kierunek pochylenia: Zachód (270 °)
Drzewo
Obciążenie wiatrem: 2081 N
Wysokość środka: 8,35 M
Współczynnik oporu: 0,2
Wytrzymałość pnia na 
ściskanie:

26 MPa

Nazwa warstwy Wysokość Powierzchnia 
objęta rozkładem

Współczynnik 
bezpieczeństwa

Ocena ryzyka

Warstwa #3 372 Cm 48 % 223 % Niskie ryzyko
Warstwa #1 130 Cm 52 % 284 % Niskie ryzyko
Warstwa #2 15 Cm 31 % 217 % Niskie ryzyko

Lp. BADANIE TENSOMETRYCZNE 
1. Data wykonania badania: 26.10.2021

Protokół pomiarowy:

Różnica w położeniu [m]: 0,3

Wysokość zaczepienia liny [m]: 6,2

Odległość drzewa od zakotwiczenia liny [m]: 16,7

Kierunek obciążenia (pozycja w ° względem N): 314°  NW

Największa średnica na wys. 100 cm [cm]: 89

Najmniejsza średnica na wys. 100 cm [cm]: 84
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Grubość kory na wys. 100 cm [cm]: 2,5

Limit elastyczności [%]: 0,27

Współczynnik oporu wiatru: 0,35

Wytrzymałość drewna na ściskanie [kN/cm2]: 1,4

Współczynnik przekroju poprzecznego [cm3]: 58159

Bezpieczeństwo podstawowe Bp w % 564

Wysokość zamontowania elastometru [m]: I – 1,00
II – 1,45

Wynik badania elastometrem (bezpieczeństwo
aktualne pnia  na złamanie Bz w %):

I – 401
II - 245

Miejsce zamontowania inklinometru (pozycja w °
względem N)

I – 50° NE
II – 217° SW

Wynik badania inklinometrem (bezpieczeństwo
aktualne stabilności drzewa w gruncie Bs w %):

I – 221
II - 324

Stosunek  bezpieczeństwa  podstawowego  Bp do
bezpieczeństwa aktualnego pnia na złamanie Bz i
bezpieczeństwa aktualnej stabilności drzewa Bs

Bp : Bz : Bs = 1 : 0,43 : 0,39

Uwagi  do badań:
Bezpieczeństwo aktualne pnia na złamanie w słabszym punkcie pomiarowym na wys. 1,45 
m n.p.g. zmalało do 0,43 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bz = 245 %,  co 
jest wartością powyżej wartości wymaganej 150%. Pień posiada rezerwy bezpieczeństwa
na złamanie. Istnieje niskie ryzyko złamania pnia.
Bezpieczeństwo aktualne stabilności drzewa w gruncie w słabszym punkcie pomiarowym 
od strony NE zmalało do 0,39 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bs = 221 %,
co jest wartością powyżej wartości wymaganej 150%. System korzeniowy zapewnia 
wymaganą stabilności drzewa w gruncie. Istnieje niskie ryzyko wykrotu.

Graficzne przedstawienie montażu urządzeń i kierunku badania

Miejsce montażu inklinometrów 1 i 2
Kierunek obciążenia

Miejsce montażu elastometrów 1 i 2
Kierunek pochylenia
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ZAŁĄCZNIKI Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO

Dane pomiarowe z elastometru nr 1 

Dane pomiarowe z elastometru nr 2

Dane pomiarowe z inklinometru nr 1
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Dane pomiarowe z inklinometru nr 2

WNIOSKI I ZALECENIA
Wnioski: Drzewo ma liczne defekty od rozkładu bryły korzeniowej (żagiew łuskowana), 

przez rozkład wewnętrzny drewna pnia z nieciągłością obwodową, po ubytki 
kieszeniowe w rozwidleniach V-kształtnych nasady korony i konarów oraz 
wygonione konary z licznymi ubytkami wgłębnymi po cięciach. Całość stanu 
drzew wymusza rozpoczęcie wieloetapowego procesu weteranizacji drzewa.

Zalecenia: Należy wykonać cięcia wycofujące po całości obwodu korony do 2 m długości 
odcinanych części. Średnica odcinanych gałęzi nie powinna przekroczyć 5 cm, 
sporadycznie dopuszcza się cięcie grubszych gałęzi i konarów do 10 cm.
W celu zabezpieczenia rozwidleń V-kształtnych z ubytkami kieszeniowymi 
należy zamontować system wiązań statycznych (3x4T w trójkąt) wg schematu.

Graficzne załączniki do zaleceń:

Inne:
Data kolejnego
badania wraz z
uzasadnieniem:

Następy powrót do drzewa i ocena wizualna drzewa wynika z nadanej klasy 
ryzyka według przyjętego przez ZZW standardu inspekcji drzew. Ze względu na 
obecność agresywnego grzyba żagwi łuskowatej w bryle korzeniowej zaleca się 
stały monitoring stabilności bryły korzeniowej za pomocą testu obciążeniowego 
– badanie należy wykonywać corocznie. Inspekcje drzewa należy wykonać 
również każdorazowo po nadzwyczajnych zdarzeniach/zjawiskach.
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ZDJĘCIA

Rozwidlenie V-kształtne 
konaru S z rozkładem drewna
w kieszeni rozwidlenia

Stare owocniki żagwi 
łuskowanej w podstawie pnia

V-kształtna nasada korony z 
ubytkami i rozkładem drewna

Pień z zabitką w podstawie
Odziomek i bryła korzeniowa

Miejsca po cięciach i liczne 
pędy epikormiczne

Ubytek wgłębny na konarze

ArboTag
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Nekroza pod rozwidleniem

Umiejscowienie tomografu 
nad zabitką

Umiejscowienie 
elastometrów i 
inklinometrów na pniu

Umiejscowienie tomografu 
na konarze

Umiejscowienie tomografu w 
nasadzie pnia
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Data wykonania ekspertyzy: 07.11.2021

PODSTAWOWE DANE
Nr

BOŚ:
D233324

Lokalizacja:
Warszawa, ul. Śmigłowcowa

przy ROD
Obręb ewid. 20311 Działka ewid. 4/2

Współrzędne:
52.207576 N°
20.952375 E°

Dzielnica: Ochota
Dział Rejonu

Ogrodniczego:
RO5

Gatunek:
Aesculus hippocastanum L. /

kasztanowiec zwyczajny
Odmiana: —

Obwód na
wys. 130 cm

[cm]:
335

Wysokość
[m]:

16,8

Wymiary
korony [m]:

N 8 S 7 W 6 E 6

Wysokość
nasady

korony [m]:
2,8 Szacowany wiek [lat]: 100

OTOCZENIE
Ocena

użytkowania: 4C

Opis otoczenia
(obiekty w

zasięgu
drzewa, kolizje
z otoczeniem):

- wąski pas trawnika pomiędzy parkingiem dla ROD i chodnikiem a ogrodzeniem
ogródków działkowych
- chodnik, jezdnia, ogrodzenie, latarnia uliczna

Opis
użytkowania
otoczenia:

- średnia intensywność
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DIAGNOSTYKA DRZEWA
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Korona: Rozłożysta korona z licznymi bliznami po cięciach redukcyjnych i 
odciążających, na konarach liczne ubytki wgłębne w miejscach blizn 
zwłaszcza od strony ROD (cięcia podkrzesujące), liczne guzy i 
deformacje drewna reparacyjnego i kompensacyjnego, na 
wzniesionym E konarze, na wys. 4,6 m n.p.g., z wnętrza wieńca 
kalusowego guza  wyrasta owocnik żółciaka siarkowego Laetiporus 
sulphureus (intensywna zgnilizna brunatna), susz gałęziowy ok. 10%, 
zawieszona sucha gałąź, intensywny żer szrotówka 
kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella 

Nasada korony: Rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem głównych konarów, w podstawie 
liczne blizny z ubytkami wgłębnymi po odciętych konarach, szeroka z 
licznymi deformacjami 

Pień: w podstawie pnia od strony E ubytek wgłębny z 30% rozkładem 
wewnętrznym drewna pnia, liczne deformacje na całym obwodzie pnia 
będące wytworem tkanki rekompensacyjnej w postaci kolumn i narośli,
skrętny układ włókien

Odziomek i
system

korzeniowy:

dobrze wykształcone nabiegi korzeniowe, od strony E rozkład drewna 
korzeni, od strony W w podstawie pnia ubytek wgłębny

Gatunki fauny i
flory:

nie stwierdzono występowania gatunków chronionych

WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy
wskazać miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość)

Korona: Na wys. 4,6 m n.p.g. z ubytku wgłębnego wyrasta owocnik żółciaka 
siarkowego Laetiporus sulphureus -rozkład drewna na poziomie 35%,  
na tej samej wys. na konarze W wyloty ubytku kominowego 
biegnącego od podstawy pnia (ok 70% rozkład drewna w przekroju 
poprzecznym konaru), liczne ubytki wgłębne na konarach

Nasada korony: rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem

Pień: 55% rozkład wewnętrzny drewna pnia na wys 0,4 m n.p.g.
Odziomek i

system
korzeniowy:

rozkład wewnętrzny bryły korzeniowej od str. E

Inne uwagi:

INSPEKCJA KORONY
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Rozwidlenia: V-kształtne, stabilne

Istniejące
wiązania:

brak

Nowe wiązania: system wiązań dynamicznych 4T w trójkąt, zabezpieczające 
rozwidlenia V-kształtne oraz konar W z ubytkiem kominowym w 
podstawie

Inne: na wys. 4 m n.p.g. na przewodniku W dwa ubytki wgłębne będące 
wylotami ubytku kominowego konaru W ciągnącego się do odziomka, 
rozkład drewna przewodnika W na wys. ubytków ok. 70% przekroju 
poprzecznego
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Graficzne
przedstawienie

miejsca
założenia
wiązań:

Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 
1. Data wykonania

badania: 19 października 2021 11:54

Wysokość wykonania
tomogramu [cm]:

Warstwa #1 - 40
Warstwa #2 – 424 (na konarze SE pod owocnikiem żółciaka)

Obwód pnia/konaru w
miejscu wykonania

tomogramu

Warstwa #1 - 273
Warstwa #2 - 207

Wynik badania (poziom
bezpieczeństwa %):

Warstwa #1 - 301
Warstwa #2 – nie da się wyliczyć – pomiar na konarze

Tomogram  Warstwa #1  
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Tomogram  Warstwa #2 – pod owocnikiem żółciaka na konarze SE

Uwagi  do badania: Tomogram Warstwa #2 wykonany pod owocnikiem żółciaka 
siarkowego wyrastającego z guza na konarze SE wykazał 35 % udział drewna o osłabionych 
właściwościach technicznych w badanej warstwie. Niestety nie jest możliwe wyliczenie 
aktualnego bezpieczeństwa na złamanie, gdyż pomiar dotyczy konaru, a algorytmy użyte w 
oprogramowania do chwili obecnej nie są dostosowane do wykonywania tego typu 
wyliczeń. 
Tomogram Warstwa #2 wykonany w podstawie pnia wykazał 55 % udział drewna o 
osłabionych właściwościach technicznych w badanej warstwie. Bezpieczeństwo aktualne 
pnia na złamanie na wys. 0,40 m n.p.g. zmalało do 0,58 (Bp  = 956%) wartości 
bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bz = 555 %, co jest wartością powyżej wartości 
wymaganej 150%. Pień posiada rezerwy bezpieczeństwa na złamanie. Istnieje niskie 
ryzyko złamania pnia.

ZAŁĄCZNIKI Z TOMOGRAFU

Gatunek drzewa:  Aesculus hippocastanum

Lokalizacja drzewa ZZW Warszawa, Śmigłowcowa
Data pomiaru 19 października 2021 13:28
Identyfikator drzewa D233324

Nazwa warstwy Wysokość Powierzchnia 
objęta rozkładem

Współczynnik 
bezpieczeństwa

Ocena ryzyka

Warstwa #1 40 Cm 55 % 555 % Niskie ryzyko

Warstwa #2 424 Cm 35 % 301 % Niskie ryzyko
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Biomechanika 
Wiatr
Model wiatru: EN1991
Teren: Miasto
Prędkość wiatru u podstawy: 22,0 m/s
Temperatura suchego 
powietrza:

14 °C

Korona
Model korony: Narysowane
Powierzchnia: 136,68 m2
Wysokość szczytu: 16,78 M
Wysokość środka: 9,12 M
Wysokość podstawy: 16,33 M
Pień
Stopień pochylenia: 90 °
Kierunek pochylenia: 0 °
Drzewo
Obciążenie wiatrem: 23570 N
Wysokość środka: 9,27 M
Współczynnik oporu: 0,35
Wytrzymałość pnia na 
ściskanie:

14 MPa

Lp. BADANIE TENSOMETRYCZNE  
1. Data wykonania badania: 26.10.2021

Protokół pomiarowy:

Różnica w położeniu [m]: 0,0

Wysokość zaczepienia liny [m]: 7,7

Odległość drzewa od zakotwiczenia liny [m]: 37,4

Kierunek obciążenia (pozycja w ° względem N): 124°  SE

Największa średnica na wys. 100 cm [cm]: 102

Najmniejsza średnica na wys. 100 cm [cm]: 109

Grubość kory na wys. 100 cm [cm]: 3,5

Limit elastyczności [%]: 0,27

Współczynnik oporu wiatru: 0,35

Wytrzymałość drewna na ściskanie [kN/cm2]: 1,4

Współczynnik przekroju poprzecznego [cm3]: 105670

Bezpieczeństwo podstawowe Bp w % 956

Wysokość zamontowania elastometru [m]: I – 0,95
II – 1,45

Wynik badania elastometrem (bezpieczeństwo
aktualne pnia  na złamanie Bz w %):

I – 533
II - 399

Miejsce zamontowania inklinometru (pozycja w °
względem N)

I – 245° SW
II – 62° NE

Wynik badania inklinometrem (bezpieczeństwo
aktualne stabilności drzewa w gruncie Bs w %):

I – 448
II - 378

Stosunek  bezpieczeństwa  podstawowego  Bp do
bezpieczeństwa aktualnego pnia na złamanie Bz i
bezpieczeństwa aktualnej stabilności drzewa Bs

Bp : Bz : Bs = 1 : 0,42 : 0,39
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Uwagi  do badań:
Bezpieczeństwo aktualne pnia na złamanie w słabszym punkcie pomiarowym na wys. 1,45 
m n.p.g. zmalało do 0,42 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bz = 399 %, co 
jest wartością powyżej wartości wymaganej 150%. Pień posiada rezerwy bezpieczeństwa
na złamanie. Istnieje niskie ryzyko złamania pnia.
Bezpieczeństwo aktualne stabilności drzewa w gruncie w słabszym punkcie pomiarowym 
od strony NE zmalało do 0,39 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bs = 378 %,
co jest wartością powyżej wartości wymaganej 150%. System korzeniowy zapewnia 
wymaganą stabilności drzewa w gruncie. Istnieje niskie ryzyko wykrotu.

Graficzne przedstawienie montażu urządzeń i kierunku badania

ZAŁĄCZNIKI Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO

Dane pomiarowe z elastometru nr 1 

Miejsce montażu inklinometrów 1 i 2
Kierunek obciążenia

Miejsce montażu elastometrów 1 i 2
Kierunek pochylenia
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Dane pomiarowe z elastometru nr 2

Dane pomiarowe z inklinometru nr 1

Dane pomiarowe z inklinometru nr 2
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WNIOSKI I ZALECENIA
Wnioski: Drzewo o szerokiej rozłożystej koronie z licznymi wadami: rozkład wewnętrzny 

drewna pnia i konarów, liczne ubytki wgłębne pnia i konarów, owocniki grzybów. 
Całokształt stanu drzewa wymusza rozpoczęcie wieloetapowego procesu jego 
weteranizacji.

Zalecenia: Należy wykonać cięcia wycofujące po całości obwodu korony do ok. 1,5 m 
długości odcinanych części. Średnica odcinanych gałęzi nie powinna 
przekroczyć 5 cm, sporadycznie dopuszcza się cięcie grubszych gałęzi i 
konarów do 10 cm.
W celu zabezpieczenia rozwidleń V-kształtnych z zakorkiem oraz konaru z 
ubytkiem kominowym należy zamontować system wiązań dynamicznych (3x4T 
w trójkąt) wg schematu.

Graficzne załączniki do zaleceń:

Inne:
Data kolejnego
badania wraz z
uzasadnieniem:

Następy powrót do drzewa i ocena wizualna drzewa wynika z nadanej klasy 
ryzyka według przyjętego przez ZZW standardu inspekcji drzew. Inspekcje 
drzewa należy wykonać również każdorazowo po nadzwyczajnych 
zdarzeniach/zjawiskach.

ZDJĘCIA

Nasada koronyPień 
Odziomek i bryła korzeniowa

ArboTag
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Umiejscowienie tomografu 
na konarze z owocnikiem 
żółciaka 

Ubytek wgłębny po 
podkrzesaniu od strony ROD

Owocnik żółciaka siarkowego 
w ubytku konaru SE

Umiejscowienie liny na 
drzewie

Umiejscowienie tomografu 
na konarze

Pokrój drzewa

Umiejscowienie 
elastometrów i 
inklinometrów na pniu

Umiejscowienie tomografu w 
nasadzie pnia

Wylot ubytku kominowego 
konaru W

Umiejscowienie tomografu w 
podstawie pnia
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Data wykonania ekspertyzy: 10.12.2021

PODSTAWOWE DANE
Nr

BOŚ:
D676054

Lokalizacja:
Warszawa, ul. Wilanowska

Obręb ewid. 11015 Działka ewid. 2/22
Współrzędne:

52.167068 N°
21.078530 E°

Dzielnica: Wilanów
Dział Rejonu

Ogrodniczego:
RO6

Gatunek: Populus nigra L. / topola czarna Odmiana: 'Italica' 

Obwód na
wys. 130 cm

[cm]:
212+212+200

Wysokość
[m]:

29,8

Wymiary
korony [m]:

N 2 S 7 W 3 E 3

Wysokość
nasady

korony [m]:
0,0 Szacowany wiek [lat]: 60

OTOCZENIE
Ocena

użytkowania: 3D

Opis otoczenia
(obiekty w

zasięgu
drzewa, kolizje
z otoczeniem):

- trawiasty pas pomiędzy Potokiem Służewieckim, a chodnikiem, pień rośnie na 
przełamaniu skarpy potoku
- chodnik ścieżka rowerowa, ławka

Opis
użytkowania
otoczenia:

- wysoka intensywność
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DIAGNOSTYKA DRZEWA
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Korona: Korona, wąska stożkowata typowa dla odmiany, nieliczne ślady cięć 

dobrze zarastające tkanką przyranną, drobny susz, pojedyncze 
zawieszone gałęzie

Nasada korony: gałęzie wyrastają pionowo od powierzchni gruntów

Pień: forma odroślowa, 3-pniowa, pnie nie zrośnięte w odziomku, pomiędzy 
pniami pozostaje warstwa zakorka, wewnątrz rosnących pni miejsce 
po wypróchniałej karpie matecznej, od wewnętrznej strony pustki pnie 
mają zdrową korowinę, bez oznak rozkładu, pnie pracują niezależnie 
od siebie powodując uszkodzenia pozornych zrostów

Odziomek i
system

korzeniowy:

nabiegi korzeniowe dobrze wykształcone, bryła mocno rozrośnięta, 
schodzi wzdłuż skarpy ku potokowi, od strony N ubytek wgłębny po 
usuniętym konarze, wewnątrz pni korzenie przybyszowe łączą się 
pomiędzy pniami, pnącze winobluszczu pięcioklapowego wspina się 
na pnie

Gatunki fauny i
flory:

Nie stwierdzono obecności gatunków objętych ochroną

WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy
wskazać miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość)

Korona: brak istotnych wady

Nasada korony: brak istotnych wady

Pień:
Umiarkowane ryzyko złamania pnia – na podstawie testu 
obciążeniowego

Odziomek i
system

korzeniowy:

pnie zrośnięte w odziomku, pomiędzy pniami warstwa zakorka, 
wewnątrz rosnących pni miejsce po wypróchniałej karpie matecznej, 
pnie pracują niezależnie od siebie powodując uszkodzenia pozornych 
zrostów

Inne uwagi:

INSPEKCJA KORONY

O
ce

n
a

 s
ta

n
u

 i
 o

p
is

Rozwidlenia: v- kształtne z zakorkiem, bez pęknięć, stabilne
Istniejące
wiązania:

brak

Nowe wiązania: Montaż systemu 3 wiązań ultrastatycznych 10T w trójkąt  
umiejscowionego na wys. ok 6 m n.p.g (opasy syntetyczne, 
dopasowane do obwodów pni w miejscu montażu – wykonane na 
wymiar, połączone stalową liną oraz śrubą rzymską – możliwość łatwej
regulacji wiązania). Wszystkie komponenty wiązań muszą posiadać 
odpowiedni współczynniku wytrzymałości na zrywanie (potwierdzony 
certyfikatem), które po min 5 latach będą miały nie mniejszy 
współczynnik wytrzymałości na zrywanie niż 10T.
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Schemat
montażu  wiązań

Inne:

Lp. BADANIE TOMOGRAFEM  pnia nr 3
1. Data wykonania badania: 16 listopada 2021 19:18

Wysokość wykonania tomogramu [cm]: 15
Obwód pnia/konaru w miejscu

wykonania tomogramu 240

Wynik badania (poziom
bezpieczeństwa %): 341

Tomogram pnia nr 3

Uwagi  do badania: 
Tomogram  wykazał 8 % udziału drewna o osłabionych właściwościach technicznych w 
badanej warstwie. Bezpieczeństwo aktualne pnia nr 3 na złamanie na wys. 0,15 m n.p.g. 
zmalało do 0,94 (Bp = 359 %) wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bz = 341 
%, co jest wartością powyżej wartości wymaganej 150%. Pień posiada spore rezerwy 
bezpieczeństwa na złamanie. Istnieje niskie ryzyko złamania pnia.
Tomogram wykonany na pniu nr 3 na wysokości pozornych zrostów. Czujniki od 7 do 12 
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umiejscowione od strony pustki po karpie matecznej.  Czujni 12-1 oraz 7-6 znajdują się w 
pomiędzy pozornymi zrostami. Tomogram wykazał w tych miejscach brak rozkładu drewna, 
natomiast silne nagromadzenie drewna reakcyjnego pomiędzy czujnikami 7-8 (ściśnięcie 
włókien drzewnych pomiędzy pniami – kolor ciemno zielony) potwierdza pochodzenie 
odroślowe drzewa oraz niezależne funkcjonowanie pni.

ZAŁĄCZNIKI Z TOMOGRAFU

Gatunek drzewa:  Populus nigra 'Italica' 

Lokalizacja drzewa ZZW, Warszawa, Wilamowska
Data pomiaru 16 listopada 2021 19:18
Identyfikator drzewa D676054
Biomechanika
Wiatr
Model wiatru: EN1991
Teren: Wieś
Prędkość wiatru u podstawy: 22,0 m/s
Temperatura suchego powietrza: 6 °C
Korona
Model korony: Narysowane
Powierzchnia: 98,07 m2
Wysokość szczytu: 27,8 M
Wysokość środka: 15,41 M
Wysokość podstawy: 0,45 M
Pień
Stopień pochylenia: 89 °
Kierunek pochylenia: 0 °
Drzewo
Obciążenie wiatrem: 12497 N
Wysokość środka: 16,21 M
Współczynnik oporu: 0,3
Wytrzymałość pnia na ściskanie: 16 MPa

Nazwa warstwy Wysokość Powierzchnia 
objęta rozkładem

Współczynnik 
bezpieczeństwa

Ocena ryzyka

Warstwa #1 15 Cm 8 % 341 % Niskie ryzyko

BADANIE TENSOMETRYCZNE: elasto dla pnia nr  1
Data wykonania badania: 24.11.2021

Protokół pomiarowy:

Różnica w położeniu [m]: 0,5

Wysokość zaczepienia liny [m]: 7,1

Odległość drzewa od zakotwiczenia liny [m]: 27,8

Kierunek obciążenia (pozycja w ° względem N): 82° E

Największa średnica na wys. 100 cm [cm]: 69

Najmniejsza średnica na wys. 100 cm [cm]: 63

Grubość kory na wys. 100 cm [cm]: 4,0

Limit elastyczności [%]: 0,24

Współczynnik oporu wiatru: 0,3

Wytrzymałość drewna na ściskanie [kN/cm2]: 1,6

Współczynnik przekroju poprzecznego [cm3]: 30854
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Bezpieczeństwo podstawowe Bp w % 322

Wysokość zamontowania elastometru [m]:
I – 0,90
II – 1,90

Wynik badania elastometrem (bezpieczeństwo
aktualne pnia  na złamanie Bz w %):

I - 200
II – 129

Miejsce zamontowania inklinometru (pozycja w °
względem N)

I – 340° N
II – 237° SW

Wynik badania inklinometrem (bezpieczeństwo
aktualne stabilności drzewa w gruncie Bs w %):

I – 349
II – 191

Stosunek bezpieczeństwa podstawowego Bp do
bezpieczeństwa aktualnego pnia na złamanie Bz i
bezpieczeństwa aktualnej stabilności drzewa Bs

Bp : Bz : Bs = 1 : 0,40 : 0,59

Uwagi  do badań:
Bezpieczeństwo aktualne pnia nr 1 na złamanie w słabszym punkcie pomiarowym na wys. 1,90 m 
n.p.g. zmalało do 0,40 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bz = 129 %,  co jest 
wartością powyżej wartości wymaganej 150%. Pień nie posiada rezerwy bezpieczeństwa na 
złamanie. Istnieje umiarkowane ryzyko złamania pnia.
Bezpieczeństwo aktualne stabilności drzewa w gruncie w słabszym punkcie pomiarowym od strony 
W zmalało do 0,28 wartości bezpieczeństwa podstawowego i wynosi Bs = 202 %, co jest wartością 
powyżej wartości wymaganej 150%. System korzeniowy zapewnia wymaganą stabilność 
drzewa w gruncie. Istnieje niskie ryzyko wykrotu.
W celu zminimalizowania ryzyka złamania pnia optymalnym rozwiązaniem będzie wykonanie 
montażu systemu wiązań ultrastatycznych w trójkąt (wg schematu) umiejscowionych stosunkowo 
nisko ok 6 m n.p.g.. Cel wiązania będzie dwojaki: usztywni wszystkie 3 pnie nadając im znacznie 
większą wytrzymałość oraz przeciwdziałać będzie powstawaniu uszkodzeń w pozornych zrostach. 
Dodatkowo, przy tym rozwiązaniu, nie trzeba będzie wykonywać redukcji korony.

Graficzne przedstawienie montażu urządzeń i kierunku badania

Miejsce montażu inklinometrów 1 i 2
Kierunek obciążenia

Miejsce montażu elastometrów 1 i 2
Kierunek pochylenia
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ZAŁĄCZNIKI Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO 

Biomechanika korony pnia nr 1
Wiatr
Model wiatru: EN1991
Teren: Wieś
Prędkość wiatru u podstawy: 22,0 m/s
Temperatura suchego powietrza: 6 °C
Korona
Model korony: Narysowane
Powierzchnia: 92,39 m2
Wysokość szczytu: 29,64 M
Wysokość środka: 14,95 M
Wysokość podstawy: 0,12 M
Pień
Stopień pochylenia: 90 °
Kierunek pochylenia: 0 °
Drzewo
Obciążenie wiatrem: 11559 N
Wysokość środka: 16,09 M
Współczynnik oporu: 0,2
Wytrzymałość pnia na ściskanie: 20 MPa

Dane pomiarowe z elastometru nr 1 
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Dane pomiarowe z elastometru nr 2 

Dane pomiarowe z inklinometru nr 1 

Dane pomiarowe z inklinometru nr 2
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WNIOSKI I ZALECENIA
Wnioski: Drzewo 3-pniowe, o pochodzeniu odroślowym, z naturalnym pokrojem 

właściwym dla odmiany. Pnie funkcjonują jako niezależne drzewa 
prawdopodobnie korzeniami zarośnięte i splecione w jedną bryłę korzeniową. 
Współczynnik bezpieczeństwa pnia na złamanie ala pnia nr 1 w jednym z 
elastometrów wykazał na umiarkowane ryzyko złamania pnia. W celu 
zminimalizowania ryzyka złamania pnia optymalnym rozwiązaniem będzie  
montażu systemu 3 wiązań ultrastatycznych w trójkąt, o wytrzymałości 
minimalnej 10T (wg schematu), umiejscowionego stosunkowo nisko na wys. ok 
6 m n.p.g.. Cel wiązania będzie dwojaki: usztywni wszystkie 3 pnie nadając im 
znacznie większą wytrzymałość oraz przeciwdziałać będzie powstawaniu 
uszkodzeń w pozornych zrostach. Dodatkowo, przy tym rozwiązaniu, nie trzeba 
będzie wykonywać redukcji korony.

Zalecenia: Ciecia sanitarne – usunąć susz, krzyżujących się i zawieszonych gałęzi, 
Montaż systemu wiązań ultrastatycznych 3x10T (opasy syntetyczne  
dopasowane do obwodów pni w miejscu montażu – wykonane na wymiar, 
połączone stalową liną oraz śrubą rzymską – możliwość łatwej regulacji 
wiązania) wg schematu. 

Data kolejnego
badania wraz z
uzasadnieniem:

Następny powrót do drzewa i ocena wizualna drzewa oraz wiązania wynika z 
nadanej klasy ryzyka według przyjętego przez ZZW standardu inspekcji drzew. 
Dodatkowo inspekcje drzewa należy wykonać każdorazowo po nadzwyczajnych 
zdarzeniach/zjawiskach.

ZDJĘCIA

Podkrój drzewa

Numeracja pni i zalecany schemat 
systemu wiązań ultraststycznych w 
trójkąt 3x10T

Bryła korzeniowa i odziomek 

Arbotag
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Pozorny zrost pni nr 2 i 3

Rozwidlenie V-kształtne w 
pozornym zroście 

Rozwidlenie V-kształtne

Pozorny zrost pni nr 3 i 1

Pustka po karpie matecznej z 
korzeniami przybyszowymi

Rozwidlenie V-kształtne

Podstawa korony Miejsce redukcji z wieńcem 
kalusowym
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Umiejscowienie elastometrów na 
pniu nr 1

Umiejscowienie liny na pniu nr 1

Zawieszona gałąź

Umiejscowienie inklinometrów na 
pniu nr 1

Umiejscowienie tomografu na pniu 
nr 2 na wysokości pozornych 
zrostów

Umiejscowienie tomografu na pniu 
nr 2 od wewnętrznej strony
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Data wykonania ekspertyzy: 15.12.2021 
 

PODSTAWOWE DANE Nr BOŚ: D679562 

Lokalizacja: Targówek. Obręb nr 40820 
Działka nr 68 Współrzędne: 52.284170N° 21.033745E° 

Dzielnica: Targówek 
Dział Rejonu 

Ogrodniczego: 
 

 

Gatunek: Robinia pseudoacacia/robinia biała Odmiana: — 

Obwód na 
wys. 130 cm 

[cm]: 
277 Wysokość [m]: 18,7 

Wymiary 
korony [m]: 

N 3,8 S 7,5 W 2,4 E 5,8 

Wysokość 
nasady 

korony [m]: 
2,7 Szacowany wiek [lat]: >=120 

 

OTOCZENIE 
Ocena 

użytkowania: D 

Opis otoczenia 
(obiekty w 

zasięgu 
drzewa, 
kolizje z 

otoczeniem): 

W rzucie korony: chodnik, znak drogowy od NW, jezdnia, latarnia, ścieżka 
rowerowa 
W 1,5 wysokości drzewa: tory tramwajowe, znaki drogowe, parking 

Opis 
użytkowania 

otoczenia: 

Ciągi komunikacyjne: piesze i drogowe z zatrzymywaniem się (parking) 

 

 DIAGNOSTYKA DRZEWA 

O
ce

na
 s

ta
nu

 i 
op

is
 

Korona: Redukowana. Pędy odroślowe odtwarzające koronę, szczególnie od 
SW (od ulicy).  
Na pniu NE, od N, na wys. 9,1 m, owocnik czyrenia ogniowego 
(phellinus igniarius ) na martwicy, bez oznak rozkładu (fot. 6). Na 
wys. ok 5 m podłużna martwica dł. ok. 1m, bez oznak rozkładu (fot. 
7) 
Na wys. ok. 5 m tworzące się naturalne wiązanie pomiędzy 
konarem pnia NE a pniem SW (fot. 4-5) 

Nasada korony: Brak istotnych cech diagnostycznych. 
Pień: Drzewo dwupniowe (właściwie zrost dwóch drzew). Pień NE 

podzielony na kolumny kambialne (fot. 3) 
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Odziomek i 
system 

korzeniowy: 

Od SW, przy linii gruntu, ubytek o średnicy 15 cm i głębokości ok 50 
cm (fot. 1). Ubytek o podobnych rozmiarach, także od S (fot. 2) 
Powierzchowne uszkodzenia mechaniczne korzeni.  

Gatunki fauny i 
flory: 

Gniazdo ptasie 

 

 WSKAZANIE NAJISTOTNIEJSZEJ WADY WYSTĘPUJĄCEJ NA DRZEWIE (należy wskazać 
miejsce występowania wady oraz orientacyjną wysokość) 

 

Korona: Nie dotyczy 
Nasada korony: Nie dotyczy 

Pień: Nie dotyczy 
Odziomek i 

system 
korzeniowy: 

Rozkład wewnętrzny odziomka pnia NE 

Inne uwagi: Nie dotyczy 
 

 INSPEKCJA KORONY 

O
ce

na
 s

ta
nu

 i 
op

is
 

Rozwidlenia: Nie stwierdzono problematycznych rozwidleń 
Istniejące 
wiązania: 

Brak 

Nowe wiązania: Nie zaplanowano 
Graficzne 

przedstawienie 
miejsca 

założenia 
wiązań: 

Nie dotyczy 

Inne: Nie dotyczy 
 

Lp. BADANIE TOMOGRAFEM 

1. 

Data wykonania badania: Nie dotyczy 
Wysokość wykonania 

tomogramu [cm]: 
Nie dotyczy 

Obwód pnia/konaru w 
miejscu wykonania 

tomogramu 

Nie dotyczy 

Wynik badania (poziom 
bezpieczeństwa %): 

Nie dotyczy 
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Tomogram: Nie dotyczy 

Uwagi  do badania: Z uwagi na skomplikowaną budowę pnia (podział na 
kolumny kambialne) zrezygnowano z wykonania 
tomografii. Zamiennie wykonano badanie 
rezystografem. 

 

Lp. BADANIE REZYSTOGRAFEM 

1. 

Data 
wykonania 

badania: 

29.11.2021  

Miejsce 
badania: 

- Pień SW, od SW, na wys. 35 cm  
- Pień NE, od E, na wys. 30 cm 

Uwagi do 
badania: 

Nie dotyczy 

Rezystogram 
1 (pień SW): 

Na odziomku pnia SW wykryto mało istotny rozkład wewnętrzny (ok 15% 
średnicy), położony przy złączeniu z pniem NE. 

 Rezystogram 
2 (pień NE): 

W odziomku pnia NE stwierdzono istnienie ograniczonych rozkładów 
drewna pomiędzy kolumnami kambialnymi, bez istonego wpływu na 
wytrzymałość mechaniczną pnia (naturalne, przy podziale pnia na 
kolumny). 
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Lp
. 

BADANIE TENSOMETRYCZNE 

1. 

Data 
wykonania 

badania: 

29.11.2021 

Wysokość 
zamontowania 
elastometru: 

1,67/1,20 

Wynik badania 
elastometrem 

(poziom 
bezpieczeństw

a %): 

570 

Miejsce 
zamontowania 
inklinometru 
(pozycja w ° 
względem 

punktu 
ciągnięcia) 

0/270 

Wynik badania 
inklinometrem 

(poziom 
bezpieczeństw

a %): 

420 

Uwagi  do 
badań: 

Nie dotyczy 

Graficzne 
przedstawienie 

montażu 
urządzeń i 
kierunku 
badania 

(schematyczny 
rysunek 

wykonać na 
podkładzie 

zdjęcia 
satelitarnego, 
lotniczego lub 

mapy 
zasadniczej): 
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ZAŁĄCZNIKI Z BADANIA TENSOMETRYCZNEGO 
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WNIOSKI I ZALECENIA 
Wnioski: Drzewo spełnia wymagania modeli w zakresie stabilności w gruncie oraz 

odporności pnia na złamanie.  
 
W odziomku rozkład drewna zlokalizowany pomiędzy kolumnami 
kambialnymi, kompensowany ich znacznym wzrostem.  
 
Pień SW pochylony w kierunku SW, w przyszłości możliwe istotne osłabienie 
wytrzymałości mechanicznej pnia, spowodowane rozkładem wewnętrznym, 
zlokalizowanym od NE (w miejscu złączenia pni). Drzewo reaguje 
wytwarzając naturalne wiązanie. 

Zalecenia: W celu ograniczenia ruchów pni względem siebie, a tym samym 
wspomożenie wytwarzania się naturalnego wiązania, zaleca się montaż 1 
wiązania półstatycznego 4T (np. „Gefa Classic” lub „Cobra” bez amortyzatora) 
(patrz ilustracja 1 załącznika graficznego). Wiązania powinny gwarantować 
utrzymanie minimalnej.  
 
Należy także wykonać cięcia pielęgnacyjne i selekcję pędów odroślowych w 
całej koronie (przestrzegając zasady nietworzenia ran o średnicy większej niż 
5 cm w miejscu cięcia) oraz usunąć susz. 
Selekcja pędów odroślowych powinna prowadzić do utworzenia korony 
odroślowej o budowie gwarantującej jej maksymalną stabilność. Dlatego 
należy usuwać pędy konkurujące (dążące to wykształcania rozwidleń V-
kształtnych), preferując w trakcie selekcji pozostawienie pędów o pożądanej 
budowie (czyli o prostym przebiegu głównej osi i długości zbliżonej do 
średniej całości pędów). Jednorazowo należy usunąć maksymalnie 30% 
wszystkich pędów odroślowych, zasadniczo usuwając je w całości – niemniej 
należy również przestrzegać ww. zasady wykonywania cięć prowadzących do 
powstawania rany o maksymalnie 5-centymetrowej średnicy w miejscu cięcia 
i w przypadku konieczności selekcji pędów o średnicy większej niż 5 cm u 
nasady, należy jedynie skracać ich długość a nie usuwać w całości. Należy 
także pamiętać o bezwzględnym pozostawianiu pędów odroślowych na pniu, 
wyrastających brzeżnie na ranach powstałych w miejscu cięcia, które mogą 
odżywiać partie położone bezpośrednio poniżej rany i zapobiegać 
powstawaniu cienia asymilatów.  
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Graficzne 
załączniki do 

zaleceń: 

 
Ilustracja 1: schemat montażu wiązania 

Inne: Nie dotyczy 
Data kolejnego 
badania wraz z 
uzasadnieniem: 

Zalecane jest prowadzenie kontroli wizualnych, zgodnie z przyjętym przez 
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy systemem zarządzania drzewami. 
 
Po 3 latach należy ocenić drzewo pod kątem konieczności wykonania 
kolejnych cięć korekcyjnych. 
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ZDJĘCIA 

  
Fot. 1 Ubytek przy linii gruntu Fot. 2 Ubytek przy linii gruntu 

  
Fot 3. Główne rozwidlenie Fot. 4 Tworzące się naturalne wiązanie 

pomiędzy konarem pnia NE a pniem SW na 
wys. ok 5 m 
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Fot. 5 Tworzące się naturalne wiązanie 
pomiędzy konarem pnia NE a pniem SW na 
wys. ok 5 m 

Fot. 6 Owocnik czyrenia ogniowego na pniu 
NE, na wys. 9,1 m 

  
Fot. 7 Podłużna martwica dł. ok. 1m, bez 
oznak rozkładu na wys. ok. 5 m 

Fot 8 Arbotag 
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