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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opinia dendrologiczno-techniczna w zakresie
27 leszczyn tureckich oraz 13 platanów klonolistnych zlokalizowanych w ciągu
ul. 27 Grudnia w Poznaniu, na odcinku pomiędzy ul. Mielżyńskiego a ul. Ratajczaka.
Ekspertyza została wykonana dla realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Program
Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu
samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 7 Grudnia, pl. Wolności,
Towarowa”.
1.1. Podstawa opracowania
•

umowa nr KPRM-III.042.1.14.2022 z dnia 04.08.2022 r. zawarta pomiędzy Miastem
Poznań, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, reprezentowanym
przez Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Grzegorza
Kamińskiego, a Wojciechem Bobkiem, prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą GREENTEC-STUDIO Wojciech Bobek, zarejestrowaną pod adresem:
ul. Łąkowa 8, 32-020 Wieliczka

•

prace terenowe,

•

projekt wykonawczy będący w trakcie sporządzania dla zakresów 2.3 i 2.4
autorstwa TORMEL GRUPA AQUANET ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

•

mapa zasadnicza udostępniona przez Zamawiającego

•

dane z chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego udostępnione przez
GEOCARTIS Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wilczak 12 H, 61-623 Poznań,

•

aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa z dn. 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (z późn. zm.).

1.2. Lokalizacja
Drzewa objęte opracowaniem zlokalizowane są w ciągu ul. 27 Grudnia
w Poznaniu, na odcinku pomiędzy ul. Mielżyńskiego a ul. Ratajczaka. Zakres
opracowania obejmuje działki nr 20/4, 55, 18, 19/1, 20/1, 23, 36/5, 28/4, 30/5, obręb 51.
Szczegółową mapę z lokalizacją drzew stanowi załącznik do niniejszego
opracowania (RYS.1).
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Ryc. 1. Lokalizacja terenu objętego opracowaniem. (źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/)

1.3. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi wykonanie na podstawie prac terenowych, tj.
wizji terenowej z oceną obecnego stanu drzew i ustaleniem położenia korzeni, ocenę:
• możliwości pozostawienia leszczyn tureckich zlokalizowanych w śladzie drzew
nowoprojektowanych,
• weryfikacji możliwości i warunków przesadzenia leszczyn lub ustalenia przyczyn
niemożności wykonania ich przesadzenia,
• określenie

warunków

dla

wykonania

zamierzonych

działań

budowlanych

w sąsiedztwie leszczyn – zgodnie z projektem budowlanym,
• wykazania możliwości dla rozwoju pozostawionych drzew (platanów i leszczyn) po
wykonaniu robót budowlanych,
• określenie zakresu dalszej pielęgnacji platanów,
• określenie wpływu prac na korzenie platanów.
Ze względu na obszerność tematu opracowanie zostało podzielone na 3 części
stanowiące załączniki:
1. Ocena stanu drzew
2. Wytyczne dla zabezpieczenia i utrzymania platanów
3. Analiza możliwości zachowania lub przesadzenia leszczyn.
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1.4. Data opracowania
Prace terenowe oraz opracowanie wykonano w sierpniu 2022 roku.
1.5. Ogólna dokumentacja fotograficzna

Ryc. 2. i 3. Widok ulicy w kierunku zachodnim (fot. autor)

Ryc. 4. Widok ulicy w kierunku wschodnim (fot. autor)
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2. Załączniki
CZĘŚĆ 1. OCENA STANU DRZEW
CZĘŚĆ 2. WYTYCZNE DLA ZABEZPIECZENIA I UTRZYMANIA PLATANÓW
CZĘŚĆ 3. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZACHOWANIA LUB PRZESADZENIA LESZCZYN
MAPY
•

Rys. nr 1 Inwentaryzacja dendrologiczna, skala 1:500

•

Rys. nr 2 Możliwość przesadzeń leszczyn tureckich, skala 1:500

Opracowanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, arborystyczną
i projektową, według najnowszego stanu wiedzy i zgodnie z obowiązującym prawem.
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GREENTEC-STUDIO Wojciech Bobek
ul. Łąkowa 8, 32-020 Wieliczka
NIP: 683-176-97-00, tel. 692-264-212
email: w.bobek@gmail.com
greentec.biuro@gmail.com

CZĘŚĆ 1.
OCENA STANU DRZEW

KRAKÓW, sierpień 2022

Wstęp
Przedmiotem opracowania jest analiza i prezentacja wyników wykonanej
wizualnej oceny stanu drzew, leszczyn tureckich (Corylus colurna) oraz platanów
klonolistnych (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’), rosnących przy ul. 27 Grudnia
w Poznaniu. W opracowaniu poza liczbą porządkową drzew posługiwano się również
numerami inwentaryzacyjnymi przyporządkowanymi drzewom podczas inwentaryzacji
dendrologicznej udostępnionej przez Zamawiającego.
Leszczyny zlokalizowane są wzdłuż południowej pierzei ulicy 27 Grudnia, natomiast
platany rosną po północnej stronie ulicy. Mapa z dokładną lokalizacją drzew stanowi
załącznik do opracowania (Rys. 1).
Większość drzew, 27 egzemplarzy, należy do gatunku leszczyna turecka (Corylus
colurna L.) – niezbyt często stosowanego i sadzonego, średniej wielkości drzewa
ozdobnego, dobrze znoszącego warunki miejskie. Leszczyna turecka charakteryzuje się
trwałym i sprężystym drewnem, średnio odpornym na biokorozję. Konstrukcja drzewa
zwykle bazuje na przewodnikowym pniu i konarach tworzących piramidalną koronę.
System korzeniowy zazwyczaj wytwarza sercowaty, wspierany przez nabiegi korzeniowe
w strefie odziomkowej.
13 egzemplarzy należy do gatunku platan klonolistny (Platanus × hispanica
‘Acerifolia’ Münchh.), mieszańca osiągającego znaczne rozmiary, chętnie uprawianego
w miastach i ogrodach zwłaszcza Polski zachodniej. Platan klonolistny charakteryzuje się
trwałym, mechanicznie i biochemicznie odpornym drewnem, konstrukcją bazującą na
kłodzie i grubych konarach oraz silnie rozbudowanej koronie. Zazwyczaj ma bardzo
stabilny, rozległy system korzeniowy, zwykle wspierany przez silne nabiegi korzeniowe
w strefie odziomkowej.
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Tabela 1. Wykaz drzew poddanych ocenie wizualnej i odkrywkom glebowym

lp.

nr
inwent.

gatunek
(nazwa polska)

gatunek
(nazwa łacińska)

wykonana
odkrywka glebowa

1

28

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

2

29

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

3

30

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

4

31

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

5

32

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

6

33

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

7

34

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

8

35

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

9

36

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

10

37

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

11

38

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

12

39

leszczyna turecka

Corylus colurna

tak

13

40

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

14

41

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

15

42

leszczyna turecka

Corylus colurna

tak

16

43

leszczyna turecka

Corylus colurna

tak

17

44

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

18

45

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

19

46

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

20

47

leszczyna turecka

Corylus colurna

tak

21

48

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

22

49

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

23

50

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

24

51

leszczyna turecka

Corylus colurna

tak

25

52

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

26

53

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

27
28

54

leszczyna turecka

Corylus colurna

-

55

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

-

29

56

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

-

30

57

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

-

31

58

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

tak

32

59

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

-

33

60

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

-

34

61

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

-

35

62

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

-

36

63

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

-

37

64

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

-

38

65

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

-

39

66

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

tak

40

67

platan klonolistny

Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

tak
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Metodyka badań
W celu sprawdzenia stanu drzew przeprowadzono wizualną ocenę stanu
wszystkich egzemplarzy. W sąsiedztwie 8 wybranych drzew wykonano różnej wielkości
odkrywki glebowe mające pomóc ustalić zakres rozwoju korzeni drzew w obrębie mis lub
pod nawierzchnią.
Wstęp do metodyki – podstawowe pomiary i założenia
Całość oceny składa się z kilku faz: począwszy od rozpoznania gatunkowego,
pomiarów

dendrometrycznych

i opisu

stanu

drzewa.

Pomiaru

podstawowych

parametrów dendrometrycznych, tj. wysokości drzewa dokonano przy pomocy
wysokościomierza Tru Pulse 200 - LaserTech, zasięgu (średnicy) korony przy użyciu
dalmierza DISTO D8 - Leica, a obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm od gruntu
taśmą mierniczą Stanley. Dodatkowo wysokości i zasięgi koron zweryfikowano na bazie
pomiarów laserowych LiDAR. Ponadto dokonano oceny stanu fitosanitarnego,
otoczenia drzewa i uszkodzeń za pomocą metody wizualnej, a pnie dodatkowo
przebadano przy pomocy młotka akustycznego. Odkrywki wykonano szpadlem
ogrodniczym, a głębokość granicznej kompresji gruntu zmierzono przy pomocy
penetrometru – sondy glebowej Agreto oraz laski Egnera.
Metoda oceny wizualnej
W

ocenie

drzewa

oprócz

zebrania

informacji

na

temat

parametrów

dendrometrycznych poszczególnych egzemplarzy, oceniono i przeanalizowano inne
elementy budowy drzew w tym widoczne/słyszalne oznaki osłabienia. Posłużono się
w tym

przypadku

symptomami

reakcji

drzewa,

interpretując

objawy/defekty/

deformacje w jego budowie i oceniając, czy mają one pozytywny, czy negatywny
wpływ na stan statyczny i sanitarny.
Witalność drzewa została oceniona według skali Roloffa, która opiera się na
wydzieleniu czterech faz (poziomów, stopni)1 witalności:
- FW0 – faza eksploracji, w której to drzewo rozwija się prawidłowo, wykształcając pełną
i typową dla gatunku koronę, w szczególności zauważalne jest wykształcanie pędów
w sposób prawidłowy, właściwa dynamika przyrostu. Powoduje to, że płaszcz korony jest
szczelny, opływowy dla wiatru, a przez ryzyko uszkodzeń, złamań jest niskie.
- FW1 – faza degeneracji2, w której zauważalne są symptomy zaburzenia wzrostu,
w szczególności wytwarzania pełnej korony, bez luk i otwarć. Wspominane zaburzenia
skutkują zwiększoną podatnością na zawirowania powietrza.
1
2

Tłumaczenie Vitalitätsstufe za Siewniakiem, jako najlepiej oddające ideę Roloff’a.
Roloff ocenia, że istnieje możliwość powrotu do fazy wcześniejszej, czyli FW0.
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- FW2 – faza stagnacji, to moment w którym zminimalizowany lub zahamowany zostaje
rozwój przestrzenny korony oraz zwiększa się ilość luk w jej płaszczu, na skutek silniej
zdeformowanego i niepełnego rozwoju pędów. Drzewo staje się bardziej podatne na
czynniki zewnętrzne, rośnie wyraźnie ryzyko utraty wytrzymałości zarówno w obrębie
korony jak i całego drzewa.
- FW3 – faza rezygnacji, jak wskazuje nazwa oznacza stan, w którym drzewo traci siły
witalne na tyle, że korona, a za nią całe drzewo przechodzi w stan zamierania. Dla
gatunków, o słabszych parametrach drewna, oznaczać to może wysokie ryzyko
uszkodzeń, złamań, a nawet całkowitej utraty wytrzymałości.
Wyniki
W toku przeprowadzonych analiz 40 drzew ustalono, że ogólny stan witalny
większości drzew jest przeciętny, na co wpływ ma wzrost i rozwój w trudnych warunkach
siedliskowych i przestrzennych. Zdecydowana większość drzew znajduje się obecnie
w pośredniej fazie witalności, między fazą 1 degeneracji a fazą 2 stagnacji. Jest to
uwarunkowane ogólnie trudną sytuacją drzew w mieście, zwłaszcza tych które
posadzone zostały w innych uwarunkowaniach klimatycznych niż te panujące obecnie.
Dodatkowo w tabeli ujęto wyniki terenowych badań ubicia gruntu w obrębie mis
poszczególnych drzew. W przypadku większości leszczyn graniczna wartość ubicia gruntu
na skraju misy wykazywana była już na głębokości 5 cm, w pozostałych najczęściej 10 do
15 cm. Bezpośrednio przy pniach wartości te wykazały warunki korzystniejsze, a graniczna
wartość ubicia osiągana jest 5 do 10 cm głębiej w stosunku do wyników uzyskanych przy
krawędzi misy. W przypadku platanów wartości te są wyraźnie korzystniejsze z punktu
widzenia korzenienia się drzew, co jednocześnie powoduje powstawanie lepszych
warunków wzrostowych. Całość znajduje odzwierciedlenie w ogólnym dobrostanie
drzew i powoduje, że zachowanie platanów w obszarze inwestycji jest łatwiejsze niż
leszczyn. W przypadku leszczyn suma czynników wpływających na bezpośredni stan
drzew oraz ich otoczenie powoduje, że możliwość ich pozostawienia na terenie
inwestycji jest zadaniem trudnym, niedającym się przewidzieć w skutkach oraz
narażonym na wysokie prawdopodobieństwo ostatecznej porażki.
Szczegółowe wyniki przeglądu dendrologicznego znajdują się w załączonych
kartach oceny drzew, a zbiorczo ujęte zostały w poniższych tabelach (Tabela 2 i 3).
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1/2
1/2
1/2
1/2
1
1
1
1/2
1/2
2
1
1/2
1/2
1/2
2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
2/3
2
1/2
1/2
1/2

56
48
61
74
33
59
27
59
54
35
34
83
73
61
60
41
44
67
45
47
103
103
71
74
71
71
73

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
20
5
5
5
5
5
10
2
15
2
15
5
10
15
2
5

10
25
5
20
10
5
20
10
10
30
15
20
10
15
10
15
10
15
5
10
15
10
20
30
10
10
15

odkrywka

leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka
leszczyna turecka

Przy pniu
[cm]

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Głębokość granicznej
kompresji gruntu

Przy
krawędzi
misy [cm]

Obwód na 1,3 m
[cm]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

gatunek
- nazwa polska

faza witalności

lp.

nr inwent.

Tabela 2. Wyniki przeglądu dendrologicznego dla 27 leszczyn tureckich

tak

tak
tak

tak

tak
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1/2
1/2
2
2
1/2
2
2
1/2
1/2
1/2
2
1/2
1/2

146
159
136
109
116
127
208
145
116
166
84
148
163

50
25
40
40
30
30
20
35
30
25
25
30
15

20
35
35
25
20
25
15
35
45
20
25
30
20

odkrywka

platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny

Przy pniu
[cm]

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Głębokość granicznej
kompresji gruntu

Przy
krawędzi
misy [cm]

Obwód na 1,3m
[cm]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

gatunek
- nazwa polska

faza witalności

lp.

nr inwent.

Tabela 3. Wyniki przeglądu dendrologicznego dla 13 platanów klonolistnych

tak

tak
tak

Wnioski i podsumowanie
Na podstawie wyników wyżej zaprezentowanych przeprowadzonych badań
i analiz należy zauważyć, że:
•

Ogólny stan witalny większości drzew jest przeciętny, na co wpływ ma
wzrost i rozwój w trudnych warunkach siedliskowych i przestrzennych.

•

Warunki uliczne w których rosną drzewa stworzono w okresie powojennym,
w okresie trudności materiałowych, niewystarczających funduszy oraz
w okresie umiarkowanego wpływu ostrego kontynentalnego klimatu.
Standardy sadzenia wówczas nie były złe, natomiast mocno odstają od
współczesnych oczekiwań i potrzeb. Zachodzące od początku XXI wieku
zmiany klimatu stopniowo utrudniają funkcjonowanie drzewom ulicznym
w warunkach przystosowanych do śnieżnych zim i mokrych wiosen, dzięki
którym budowane były zasoby wodne dla drzew w gruncie. W obecnej
chwili drzewa potrzebują nowych rozwiązań technicznych i przestrzennych
na miarę obecnie zachodzących zmian.

•

Wszystkie analizowane drzewa rosną w niewielkich „misach” w nawierzchni
– grunt wokół odziomków jest mocno ubity, co powoduje stres wpływający
na pogorszenie witalności. Warunki wokół platanów są lepsze, a wynika to
z faktu braku podsypki cementowo-piaskowej pod płytami.

•

O osłabieniu witalności leszczyn świadczą ich relatywnie niewielkie
parametry dendrometryczne w zestawieniu z wiekiem poszczególnych
okazów. Drzewa co najmniej 45-letnie, jakimi są leszczyny, mogłoby
osiągnąć nawet dwukrotnie większe rozmiary w bardziej przyjaznych
warunkach siedliskowych. Pomiary dendrometryczne wskazują, że tylko
mniej więcej połowa drzew stanowi pierwszy garnitur nasadzeniowy, reszta
natomiast

pochodzi

z

późniejszych

sukcesywnych

wymian

drzew

wynikających najprawdopodobniej ze stopniowego zamierania drzew.
Proces ten zapoczątkowany został najpewniej w okresie remontu
nawierzchni wokół leszczyn, który to zgodnie z ówczesną technologią
spowodował

wykonanie

nawierzchni

w

technologii

nieprzepuszczalnej/mało przepuszczalnej i tym samym znacząco pogorszył
warunki drzew.
•

Prawie wszystkie korony leszczyn wchodzą w kolizję z infrastrukturą
napowietrzną.
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•

W przypadku leszczyn, ich systemy korzeniowe rozwinięte są głównie
w zakresie „mis”, a wynika to z wcześniej wspomnianego remontu
chodnika.

•

Obecność korzeni żywicielskich platanów stwierdzono pod płytami
chodnikowymi w podsypce piaskowej.

•

Należy przypuszczać, że systemy korzeniowe platanów pod nawierzchnią
bitumiczną ulicy rozwinięte są w niewielkim stopniu.

•

Utrzymanie

oraz

ewentualna

poprawa

dobrostanu

platanów

jest

absolutnie możliwa, nawet pomimo wpływu inwestycji. Zakres koniecznych
cięć został poddany osobno szczegółowej analizie.
•

Ze względu na warunki w jakich rosną leszczyny, sugerowanym z punktu
widzenia dobra drzew rozwiązaniem jest ich przesadzenie w możliwie jak
największej

ilości

przy

założeniu

braku

obiektywnych

przeszkód

technologiczno-fizjologicznych.
Wyniki badań oraz oceny w terenie zamieszczono w załącznikach – kartach oceny stanu
drzew, osobno dla każdego z analizowanych egzemplarzy.
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1. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 28
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od NE, pokrój drzewa od SW, zasięg misy, kolizja
z naciągiem trakcji tramwajowej

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

1

nr inw.

28

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

8m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

6m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

56 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1 / 2 - faza degeneracji/stagnacji
- gęsta w dolnej części
- luźniejsza w szczytowej części
- zmniejszone liście w wierzchołkowej partii
- posusz w górnej części korony
- okaz owocujący
- kolizja z trakcją tramwajową
- skrajnia na wysokości 1,6 m
10 %
- łukowato wygięty w stronę jezdni
- rozwidlenie typu U na wysokości 3 m
- ślady cięć
7 o W (pień w dolnej części)
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 10 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

2. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 29
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od NW, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, ślady moczu na pniu

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

2

nr inw.

29

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

7m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

5,5/4 m
NW-SE

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

48 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1 / 2 - faza degeneracji/stagnacji
- gęsta
- silniejsza od W
- złamana gałąź
- skrajnia na wysokości 1,6 m
5%
- prosty
- rozwidlenie typu U na wysokości 3,5 m
- żebro na wysokości 1,3 m
- ślady moczu na dolnej części pnia
- ślady po amputacjach
0o
- korzenie niewidoczne
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 25 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

3. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 30
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, kolizja z trakcją
tramwajową

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

3

nr inw.

30

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

8m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

6m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

61 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1 / 2 - faza degeneracji/stagnacji
- szeroka
- silniejsza od NW
- naciąg trakcji tramwajowej w górnej części korony
- skrajnia na wysokości 1,8 m
5%
- prosty
- ślady cięć
5o N (pień w dolnej części)
- korzenie niewidoczne
- nabiegi od N
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 5 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

4. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 31
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, kolizja z naciągiem
trakcji

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

4

nr inw.

31

LOKALIZACJA:

Corylus colurna

GATUNEK:

Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

10 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

7,5/6,5 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

74 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1 / 2 - faza degeneracji/stagnacji
- szeroka
- gęsta
- wyraźnie silniejsza od NE
- wierzchołkowo osłabiona
- kolizja z naciągiem trakcji tramwajowej
- skrajnia od strony ulicy na wysokości 1 m, od strony chodnika na
wysokości 2 m
10 % drobny
- pochylony
- esowaty
- ślady amputacji
5o NW
- korzenie niewidoczne
- nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 20 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

5. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 32
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, kolizja z naciągiem
trakcji

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

5

nr inw.

32

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

DATA:

Poznań, ul. 27 Grudnia

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

7m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

4,5 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

33 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1 - faza degeneracji
- gęsta
- silniejsza od E
- stożkowata
- kolizja z naciągiem trakcji tramwajowej od NE
- skrajnia na wysokości 1,5 m
10 % drobny
- prosty
- rozwidlenie typu U na wysokości 2,5 m
0o
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 10 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

6. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 33
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1- 4 . Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, kolizja z naciągiem
trakcji

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

6

nr inw.

33

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

7m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

7m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

59 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1 - faza degeneracji
- regularna
- parasolowata
- kolizja z naciągiem trakcji tramwajowej
- skrajnia na wysokości 1,7 m
15 % drobny i średni
- silnie esowaty
- ślady cięć
5 oN (pień w dolnej części)
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- bardzo ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 5 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

7. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 34
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, ubita ziemia wokół
odziomka

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

7

nr inw.

34

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

5,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m] :

4/2,5 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

27 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1 - faza degeneracji
- młoda
- eliptyczna
- silniejsza od E
- pod naciągiem trakcji tramwajowej
- skrajnia na wysokości 1,7 m
10 %
- prosty
- ślady cięć
5 oE
- korzenie niewidoczne
- widoczny stary układ napowietrzająco -nawadniający
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 20 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

8. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 35
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, ślad po uderzeniu na
pniu

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

8

nr inw.

35

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

7,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

4,5 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

59 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- podsycha od W
- silniejsza od NE
- przerzedzona
- nekrozy liści
- kolizja z naciągiem trakcji tramwajowej
- skrajnia na wysokości 2 m
15 %
- lekko esowaty
- ślad po uderzeniu na wysokości 1 m
- ślady cięć
5 o NE
- widoczne korzenie powierzchniowe – uszkodzone powierzchniowo
- lekkie nabiegi od W
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 10 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

9. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 36
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, ubytek od SE

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

9

nr inw.

36

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

6m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

5,5/4 m
NE-SW

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

54 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- lekko parasolowata
- silniejsza od SW
- gniazdo ptasie
- skrajnia na wysokości 1,3 m
10 % drobny i średni
- zabliźniony ubytek w odziomku od SW
- niezabliźniony ubytek w odziomku d SE
- widoczne żebro na pniu z drewnem reakcyjnym
- ślady cięć
5o N
- korzenie niewidoczne
- lekkie nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 10 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

10. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 37
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od E z widocznym zasięgiem misy, ubytek
rynnowy na pniu, zamierający wierzchołek korony

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

10

nr inw.

37

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

5,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

3,5 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

35 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 2 - faza stagnacji
- zamiera od wierzchołka
- nekrozy liści
- pod naciągiem trakcji
- skrajnia na wysokości 1,3 m
30 %
- pochylony na N
- ubytek rynnowy od odziomka do wysokości 1,2 m, kalusujący
- ślady cięć
5o N
- widoczne korzenie powierzchniowe
- nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 30 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

11. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 38
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, odziomek pnia

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

11

nr inw.

38

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

5,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

4m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

34 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1 - faza degeneracji
- brak pierwotnego przewodnika
- gęsta
- wąska
- silniejsza od N
- okaz owocujący
- skrajnia na wysokości 1,5 m
5%
- skrętolegle biegnące żebro
- ślady cięć
- ślady moczu w dolnej części pnia
3o E
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 10 cm
- przy pniu: 15 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

12. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 39
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy widocznymi silnymi
nabiegami korzeniowymi, kolizja z naciągiem trakcji tramwajowej

Fot. 5-7. Osłabiona korona od W, gniazdo, widoczne korzenie po kostką chodnikową
od N (odkrywka)

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

12

nr inw.

39

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

8m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

7,5 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

83 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- szeroka
- silniejsza od E
- osłabiona od W
- gniazdo ptasie
- kolizja z naciągiem trakcji tramwajowej
- skrajnia nad chodnikiem na wysokości 1,5 m
20 %
- łukowato wygięty na NE
- ślady po amputacjach
- ślady cięć, zabliźniające się
6 o NE
- widoczne korzenie powierzchniowe – uszkodzone powierzchniowo
- silne nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 20 cm
- przy pniu: 20 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

13. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 40
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, ubytek u podstawy pnia

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

13

nr inw.

40

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

8,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

5,5 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

73 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- wyraźnie silniejsza od E
- podkrzesana od W
- okaz silnie owocujący
- skrajnia na wysokości 1,7 m
20 % drobny i średni
- łukowato wygięty na W
- niewielki ubytek powierzchniowy u podstawy pnia
- ślady cięć i amputacji
5o N
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 10 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

14. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 41
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od NW, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, kolizja z naciągiem
sieci trakcyjnej

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

14

nr inw.

41

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

9,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

6/4,5 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

61 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- silniejsza od NE
- kolizja z naciągiem sieci trakcyjnej tramwaju
- skrajnia na wysokości 1,5 m
10 %
- rozwidlenie typu U na 2,5 m
- żebro o skrętoległym układzie
6o N
- korzenie niewidoczne
- nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 15 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

15. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 42
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od S, zasięg misy z widocznym zgrubieniem
w dolnej części pnia, zabliźniony ubytek u podstawy pnia

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

15

nr inw.

42

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

8m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

6/5 m
NE-SE

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

60 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 2 - faza stagnacji
- silniejsza od N
- luźna od wierzchołka
- osłabiona wierzchołkowo
- ślad po złamanej gałęzi
- skrajnia na wysokości 1,7 m
15 %
- zgrubienie w dolnej części pnia
- zabliźniony ubytek u podstawy
8o N
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 10 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

16. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 43
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, zasiedlone gniazdo w
koronie

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

16

nr inw.

43

LOKALIZACJA:

Corylus colurna

GATUNEK:

Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

8m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

4,5/3,5 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

41 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- silniejsza od N
- wąska
- osłabiona wierzchołkowo
- gniazdo zasiedlone przez gołębia
- okaz owocujący
- skrajnia na wysokości 1,5 m
50 %
- przewodnikowy
- lekko esowaty
0
- korzenie niewidoczne
- brak nabiegów
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 15 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

17. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 44
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, skrajnia z ulicą

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

17

nr inw.

44

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

7m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

5m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

44 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:
KORONA:
POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- lekko silniejsza od N
- skrajnia na wysokości 2 m
10 % drobny
- esowaty
- ubytek zabliźniający się na 1 m
3 o NW
- korzenie niewidoczne
- lekkie nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 10 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

18. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 45
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od E, zasięg misy, widoczne nabiegi i
rozległy ubytek w odziomku

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

18

nr inw.

45

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

8,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

7,5/6 m
NE-SW

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

67 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- podniesiona
- lekko parasolowata
- skrajnia na wysokości 2,5 m
15 % drobny i średni
- esowaty w górnej części
- rozległy ubytek u podstawy od S
- ślady po cięciach i obłamaniach gałęzi
6 o SE
- korzenie niewidoczne
- silne nabiegi od N
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 10 cm
- przy pniu: 15 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

19. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 46
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy z widocznym ubytkiem w
odziomku, zasiedlone gniazdo w koronie

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

19

nr inw.

46

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

7m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

4,5 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

45 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- gęsta
- stożkowata
- gniazdo ptasie
- skrajnia na wysokości 1,7 m
5%
- esowaty w górnej części
- ubytek w odziomku od SE
5 o NW
- widoczne korzenie powierzchniowe – uszkodzone powierzchniowo
- słabe nabiegi od N
- bardzo ubita ziemia
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- bardzo ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 2 cm
- przy pniu: 5 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

20. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 47
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy z widocznymi
nabiegami, widoczne korzenie idące wzdłuż misy (odkrywka)

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

20

nr inw.

47

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

8,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

5m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

47 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:
KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- szeroka
- stożkowata
- skrajnia na wysokości 1,7 m
5%
- rozwidlenie typu U na 4 m
- liczne ślady cięć
4oN
- korzenie niewidoczne
- nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 15 cm
- przy pniu: 10 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

21. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 48
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od NW, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, kolizja korony z
trakcją tramwajową

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

21

nr inw.

48

LOKALIZACJA:

Corylus colurna

GATUNEK:

Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

11,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

9,5 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

103 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- gęsta
- lekko parasolowata
- gniazdo ptasie
- kolizja z trakcją tramwajową – korona przerasta przez trakcję
- skrajnia na wysokości 2 m, od zachodu na wysokości 1 m
10 %
- lekko esowaty
- ślady cięć
6oN
- korzenie niewidoczne
- nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
- ładny egzemplarz, godny zachowania
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 2 cm
- przy pniu: 15 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

22. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 49
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE zasięg misy z widocznymi nabiegami,
zasięg korony nad torami tramwajowymi

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

22

nr inw.

49

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

10,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

8,5/7 m
NE-SW

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

103 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- szeroko stożkowata
- lekko osłabiona od wierzchołka
- silniejsza od E
- skrajnia na wysokości 1,7 m
10 %
- przewodnikowy
- lekko łukowaty
- ślady amputacji i cięć
pień: 6 o N, prostujący się
- korzenie niewidoczne
- silne nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 15 cm
- przy pniu: 10 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

23. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 50
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SE, zasięg misy z widocznym grubym
posuszem, widoczne ślady moczu w odziomku

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

23

nr inw.

50

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

9,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

6,5/5 m
NW-SE

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

71 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 2/3 - faza stagnacji / rezygnacji
- silniejsza od S
- silnie osłabiona
- gniazdo
- widoczny gruby posusz od NE
- skrajnia na wysokości 2,5 m
30 %
- lekko esowaty
- rozwidlenie typu U na 2,5 m
- liczne ślady moczu na pniu u podstawy
0
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 20 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

24. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 51
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SW, zasięg misy, ubytek w odziomku

Fot. 5-7. Osłabiona korona, niewidoczne korzenie w odkrywce na chodniku, widoczne
korzenie w misie – równolegle do krawędzi

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

24

nr inw.

51

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

8,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

6,5 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

74 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

- silniejsza od N
- osłabiona od wierzchołka
- ażurowa
- przerzedzona
- skrajnia na wysokości 2 m

POSUSZ:

30 % drobny, średni i gruby

PIEŃ:

- przewodnikowy
- esowaty w górnej części
- ubytek u podstawy
- ślady moczu w odziomku

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 2 – faza stagnacji

3o N
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 10 cm
- przy pniu: 30 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

25. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 52
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SW, zasięg misy, ubytek w odziomku

Fot. 5-7. Stare gniazdo w koronie, kolizja z naciągiem trakcji tramwajowej

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

25

nr inw.

52

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 20/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

4m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

6m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

71 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- silniejsza od NE
- osłabiona od wierzchołka
- stare gniazdo
- linia trakcyjna w koronie
- skrajnia na wysokości 1,8 m
10 %
- łukowato - esowaty
- rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy
- ślady po amputacjach i cięciach
7o N
- widoczne korzenie powierzchniowe od N
- słabe nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 15 cm
- przy pniu: 10 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

26. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 53
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od N, pokrój drzewa od SW, zasięg misy z widocznym ubytkiem
w dolnej części pnia, widoczne ślady cięć

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

25

nr inw.

52

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 55 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

7,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

6,5 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

71 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- gęściejsza od N
- parasolowata
- gniazdo zasiedlone przez gołębie
- skrajnia na wysokości 1,7 m
10 %
- prosty
- rozwidlenie typu U na 3 m
- zabliźniający się ubytek powierzchniowy na wysokości 0,5 m od NE
- zabliźnione i zabliźniające się ślady po cięciach
0
- korzenie niewidoczne
- nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 2 cm
- przy pniu: 10 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

27. Leszczyna turecka (Corylus colurna) – nr inw. 54
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od NW, ubytek na pniu, zasięg misy z widocznymi śladami
moczu w odziomku, kolizja ze znakiem informacyjnym

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

27

nr inw.

54

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Corylus colurna
Leszczyna turecka

Poznań, ul. 27 Grudnia

DATA:

06.08.2022r.

działka nr 55 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

8m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

6,5 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

73 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- parasolowata
- silniejsza od E
- nekrozy liści od N w wierzchołkowej części
- kolizja ze znakiem informacyjnym od SE
- skrajnia na wysokości 1,7 m
10 %
- łukowato wygięty w górnej części
- widoczny odziomek
- powierzchniowy, zabliźniający się ubytek pnia na wysokości od 0,5 m do
1 m od NW
- wyraźne ślady moczu u podstawy pnia
5oN
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie o wymiarach 2 x 1,5 m
- ubita ziemia w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 5 cm
- przy pniu: 15 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

28. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 55
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od S, pokrój drzewa od NW, zasięg misy, ubytek u podstawy
pnia od W

Fot. 5-8. Ślady cięć, żebro na pniu, szczelina na pniu, widoczne odrosty pniowe

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

28

nr inw.

55

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’
Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 18 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

11 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

11/9 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

146 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:
KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- szeroka
- kulista
- silniejsza od N
- wiszące oświetlenie świąteczne
- skrajnia na wysokości 1,8 m
10 %
- rozwidlenie typu U na 2,5 m
- szczelina przechodząca w żebro od E
- zabliźniający się ubytek wgłębny w odziomku od W
- zabliźnione ślady cięć
- odrosty pniowe
0
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 50 cm
- przy pniu: 20 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

29. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 56
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od S, pokrój drzewa od E, zasięg misy, ubytek podłużny pnia

Fot. 5-8. Ślady cięć, rozległy ubytek na konarze, kolizja z trakcją tramwajową

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

29

nr inw.

56

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’
Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 19/1 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

14 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

13 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

159 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:
KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- szeroka
- kulista
- nisko osadzona
- rozległy ubytek wgłębny na jednym z konarów
- zabliźniające się ślady cięć
- linia trakcyjna w koronie
- wiszące oświetlenie świąteczne
- skrajnia na wysokości 1,5 m
10 %
- wielokrotne rozwidlenie typu U
- ubytek powierzchniowy podłużny od odziomka do wysokości 1,3 m
8 o NE
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 25 cm
- przy pniu: 35 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

30. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 57
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od S, pokrój drzewa od NE, zasięg misy z widocznymi odrostami
pniowymi i ubytkiem w odziomku, kolizja ze słupem lampy

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

30

nr inw.

57

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’
Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 20/1 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

14 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

12 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

136 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 2 - faza stagnacji
- szeroka
- silniejsza od E
- lekko zamierająca od W
- linia trakcyjna w koronie
- gniazdo
- kolizja ze słupem lampy oświetleniowej
- skrajnia na wysokości 2 m
20 %
- rozwidlenie typu U na wysokości 3 m
- ubytek powierzchniowy w odziomka od N
- odrosty pniowe
8 o NE (pień w dolnej części)
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 40 cm
- przy pniu: 35 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

31. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 58
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od S z widoczną kolizją korony z lampą, zasięg misy, ubytek na
pniu od N, odkrywka – widoczne korzenie wzdłuż krawędzi misy

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

31

nr inw.

58

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’
Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 20/1 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

14 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

14/8 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

109 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:
KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 2 - faza stagnacji
- luźna
- kolizja z naciągiem trakcji tramwajowej i słupem lampy ulicznej
- skrajnia na wysokości 3 m
15 %
- łukowato prostujący się środkowej części
- podłużny ubytek wgłębny, próchniejący od odziomka do 1,5 m,
zabliźniający się
- żebro z drewna reakcyjnego w sąsiedztwie ubytku
- odrosty pniowe
11 o NE
- korzenie niewidoczne
- nabiegi od S
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 40 cm
- przy pniu: 25 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

32. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 59
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od S, pokrój drzewa od NW, zasięg misy z widocznym
zgrubieniem na pniu, zabliźniające się ślady po amputacji

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

32

nr inw.

59

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’
Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 23 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

12,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

12/8 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

116 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:
KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 - faza degeneracji / stagnacji
- luźna
- rozłożysta
- silniej rozbudowana od N
- umiarkowanie ażurowa
- skrajnia na wysokości 2,5 m
10 %
- zgrubienie pnia na wysokości 0,5 m od S
- zabliźniające się ślady po amputacjach
- ślady cięć
0
- korzenie niewidoczne
- silne nabiegi
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 30 cm
- przy pniu: 20 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

33. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 60
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od S, pokrój drzewa od N, zasięg misy, rozwidlenie typu U oraz
ślad po obłamanej gałęzi

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

33

nr inw.

60

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’
Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 23 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

14 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

15/13 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

127 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 2 – faza stagnacji
- rozłożysta
- silniejsza od E
- umiarkowanie ażurowa
- skrajnia na wysokości 2,5 m
20 % drobny i średni
- prosty
- rozwidlenie typu U na wysokości 3 m
- ślady cięć
- ślady po obłamaniach
0
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 30 cm
- przy pniu: 25 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

34. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 61
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-5. Pokrój drzewa od S, pokrój drzewa od N, zasięg misy i odrosty pniowe,
widoczne ślady cięć i kolizja ze słupem

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

34

nr inw.

61

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’
Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 23 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

13 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

10 m

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

208 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:
KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 2 – faza stagnacji
- rozłożysta
- silniejsza od SW
- umiarkowanie luźna
- gniazdo ptasie
- kolizja z słupem lampy oświetleniowej i naciągiem trakcji tramwajowej
- skrajnia na wysokości 3 m
20 % drobny i średni w tym wiszący
- pochylony w dolnej części, wyżej prostuje się
- liczne zgrubienia na pniu
- zabliźnione i zabliźniające się rany powierzchniowe pnia
- tylce po obłamanych gałęziach
- odrosty pniowe
- ślady amputacji
10 o NE (pień w dolnej części)
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 20 cm
- przy pniu: 15 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

35. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 62
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od SW, pokrój drzewa od NW, zasięg misy z widocznymi
odrostami, rozwidlenie oraz widoczny ślad po oberwanym konarze

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

35

nr inw.

62

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’
Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 26/5 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

13,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

10,5/7,5 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

145 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:

PIEŃ:

POCHYLENIE:
KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 – faza degeneracji / stagnacji
- silniejsza od S
- gniazdo ptasie
- kolizja z naciągiem trakcji tramwajowej
- skrajnia na wysokości 3 m
15 %
- rozwidlenie typu U na wysokości 3 m
- ślad po obłamanym konarze
- odrosty pniowe
12 o NE (pień w dolnej części): 5 o E (całe drzewo)
- korzenie niewidoczne
- silne nabiegi
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 35 cm
- przy pniu: 35 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

36. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 63
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od S, zasięg misy z widocznymi silnymi nabiegami i skrętem
włókien, gruby posusz i kolizja ze znakiem drogowym, gniazdo

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

36

nr inw.

63

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’
Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 26/5 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

11 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

11,5/7 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

116 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

- silniejsza od SE
- częściowo wtórna
- rozłożysta
- gniazdo ptasie
- skrajnia na wysokości 3 m

POSUSZ:

25 % średni i gruby wiszący

PIEŃ:

POCHYLENIE:

KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 – faza degeneracji / stagnacji

- zgrubienie na pniu na wysokości 0,7 m
- skręt włókien na pniu
- liczne ślady po amputacjach – zabliźniające się
- kolizja ze znakiem drogowym
14 o S
- korzenie niewidoczne
- silne nabiegi od SW
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 30 cm
- przy pniu: 45 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

37. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 64
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od SW, pokrój drzewa od SE, zasięg misy, wiszące oświetlenie
świąteczne w koronie drzewa

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

37

nr inw.

64

LOKALIZACJA:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’

GATUNEK:

Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 26/5 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

15,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

16,5/10,5 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3m):

166 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:
KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 – faza degeneracji / stagnacji
- szeroka
- rozłożysta
- widoczne nekrozy liści
- wiszące oświetlenie świąteczne wewnątrz korony
- skrajnia na wysokości 3 m
10 %
- przewodnikowy
- lekko esowaty
10 o E
- korzenie niewidoczne
- silne nabiegi
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 25 cm
- przy pniu: 20 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

38. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 65
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1-4. Pokrój drzewa od S, zasięg misy, ślady cięć w okolicy rozwidlenia, kolizja z
naciągiem sieci trakcyjnej

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

38

nr inw.

65

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’
Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 28/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

11,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

10/6,5 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1 m):

84 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:
KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 2 – faza stagnacji
- osłabiona
- ażurowa
- widoczna chloroza liści
-kolizja z naciągiem trakcji tramwajowej w górnej części korony
- skrajnia na wysokości 3 m
20 %
- rozwidlenie typu U na wysokości 1,3 m
- ślady po amputacjach od N w sąsiedztwie rozwidlenia
12 o SE
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 25 cm
- przy pniu: 25 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

39. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 66
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1-4. Pokrój drzewa od SW, pokrój drzewa od N z widocznym oświetleniem
świątecznym w górnej części korony, pokrój drzewa od SE z widoczną kolizją ze słupem
lampy, zasięg misy

Fot. 5-8. Ubytek po amputacji konaru z wyciekiem, nisko osadzona korona, miejsce
zdjęcia płyty chodnikowej, widoczne drobne korzenie pod płytą chodnikową i grubszy
wzdłuż krawężnika

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

39

nr inw.

66

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’
Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 28/4 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

14,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

14,5/13 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3 m):

148 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:
KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 – faza degeneracji / stagnacji
- szeroka
- rozłożysta
- silniejsza od E
- umiarkowanie ażurowa
- kolizja ze słupem oświetleniowym, naciągiem trakcji tramwajowej i
oświetleniem świątecznym
- słup ogłoszeniowy pod okapem
- skrajnia na wysokości 3 m
15 % drobny i średni
- prosty
- wyciek wetwood na wysokości 1,5 m od S z ubytku po amputacji konaru
10 o S
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 30 cm
- przy pniu: 30 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

40. Platan klonolistny (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’) – nr inw. 67
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Pokrój drzewa od S, pokrój drzewa od N, zasięg misy z widocznymi drobnymi
ubytkami pnia, widoczne korzenie pod płytami chodnikowymi

KARTA OCENY PRZYRODNICZEJ DRZEWA
DANE PODSTAWOWE:
lp.

40

nr inw.

67

LOKALIZACJA:

GATUNEK:

Platanus x hispanica
‘Acerifolia’
Platan klonolistny

DATA:

06.08.2022r.

Poznań, ul. 27 Grudnia
działka nr 30/5 obręb 51 Poznań

PARAMETRY DENDROMETRYCZNE:
WYSOKOŚĆ [m]:

14,5 m

SZEROKOŚĆ
KORONY [m]:

14,5/13,5 m
N-S

OBWÓD
(na wys. 1,3 m):

163 cm

CECHY BUDOWY DRZEWA – USZKODZENIA – SYMPTOMY CHOROBOWE:
WITALNOŚĆ1:

KORONA:

POSUSZ:
PIEŃ:
POCHYLENIE:
KORZENIE:

INNE UWAGI:

1

FW 1/2 – faza degeneracji / stagnacji
- gęsta
- kulista
- nekrozy na liściach (mało)
- gniazdo ptasie
- wiszące oświetlenie świąteczne
- kolizja z naciągiem trakcji tramwajowej
- skrajnia na wysokości 1,5 m nad chodnikiem oraz 3 m nad jezdnią
10 % drobny i średni w tym wiszący
- liczne drobne ubytki powierzchniowe w dolnej części pnia
- odrosty pniowe
8 o SE (pień w dolnej części)
- korzenie niewidoczne
- słabe nabiegi
- rośnie w misie
Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa):
- przy krawędzi misy: 15 cm
- przy pniu: 20 cm

według skali witalności stworzonej przez Roloffa (A. Roloff, Baumkronen, Ulmer Verlag, Stuttgart, 2001).

GREENTEC-STUDIO Wojciech Bobek
ul. Łąkowa 8, 32-020 Wieliczka
NIP: 683-176-97-00, tel. 692-264-212
email: w.bobek@gmail.com
greentec.biuro@gmail.com

CZĘŚĆ 2.
WYTYCZNE
DLA ZABEZPIECZENIA I UTRZYMANIA
PLATANÓW

KRAKÓW, sierpień 2022

Wstęp
Przedmiotem opracowania jest analiza pielęgnacji i metod zabezpieczania oraz
zagospodarowania terenu wokół drzew prowadząca do utrzymania lub poprawy
dobrostanu 13 platanów klonolistnych (Platanus x hispanica ‘Acerifolia’), rosnących przy
ul. 27 Grudnia w Poznaniu. Platany rosną w szpalerze po północnej stronie ulicy w obrębie
chodnika. Mapa z ich dokładną lokalizacją stanowi załącznik do opracowania (Rys. 2).
W opracowaniu poza liczbą porządkową drzew posługiwano się również
numerami inwentaryzacyjnymi przyporządkowanymi drzewom podczas inwentaryzacji
dendrologicznej udostępnionej przez Zamawiającego.
Drzewa należą do gatunku platan klonolistny (Platanus × hispanica ‘Acerifolia’
Münchh.), mieszańca osiągającego znaczne rozmiary, chętnie uprawianego w
miastach i ogrodach zwłaszcza Polski zachodniej. Platan klonolistny charakteryzuje się
trwałym, mechanicznie i biochemicznie odpornym drewnem, konstrukcją bazującą na
kłodzie i grubych konarach oraz silnie rozbudowanej koronie. Zazwyczaj ma bardzo
stabilny, rozległy system korzeniowy, zwykle wspierany przez silne nabiegi korzeniowe
w strefie odziomkowej, znoszący nawet znaczne „zapłytowanie”.
Stosowanie platanu w miastach, zwłaszcza w alejach i na ulicach, ma długoletnią
tradycję w całej Europie, a wynika z korzystnego zestawu cech gatunkowych, m. in.:
szybkiego tempa wzrostu, dobrej tolerancji na suszę i warunki miejskie, doskonale
adaptującego się w warunkach intensywnej pielęgnacji, cięcia koron, nawet form
głowiastych lub wielogłowiastych. W warunkach miejskich większość platanów nie tylko
znosi, ale i wymaga cięć pielęgnacyjnych oraz redukcyjnych ze względu na potrzebę
utrzymywania ograniczonych rozmiarów drzew bezpiecznych dla otoczenia oraz
prowadzących do utrzymania równowagi dynamicznej pomiędzy częścią nadziemną
a systemem korzeniowym. Zaniedbywanie tego typu działań może prowadzić do
powstawania różnego typu zaburzeń zwłaszcza w przypadku wzrostu w obiektywnie
trudnych warunkach ulicy.
Metodyka badań
Na bazie oceny wizualnej oraz wykonanego i udostępnionego autorom
trójwymiarowego, rzeczywistego skaningu laserowego LiDAR drzew, przystąpiono do
prac analitycznych obejmujących następujące działania: wykonanie przekrojów koron
drzew w układzie północ-południe dostosowanego do przekrojów ulicy udostępnionych
z

dokumentacji

projektowej

przedmiotowego

zadania

inwestycyjnego,

analiza

ewentualnej kolizji zasięgu koron, potencjalnie naruszających skrajnię istniejącej drogi
oraz projektowanej trasy tramwajowej wraz z trakcją i oświetleniem. Kolejnym krokiem
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było graficzne przedstawienie koniecznego zakresu cięć wraz z ustaleniem ich
procentowego poziomu. Drugą grupą działań w stosunku do platanów było:
przeprowadzenie odkrywek terenowych w sąsiedztwie drzew oraz pomiar ubicia gleby
w bezpośrednim otoczeniu każdego z drzew, w celu określenia rzeczywistego położenia
korzeni oraz analiza koniecznych do podjęcia działań zabezpieczająco-prewencyjnych
na okres trwania budowy oraz po jego zakończeniu, w tym wytycznych do zmian
projektowych otoczenia drzew w celu utrzymania lub poprawy ich dobrostanu.
Wstęp do metodyki – podstawowe pomiary i założenia
Przekroje wykonane w programie FugroViewer na podstawie pomiarów
laserowych LiDAR zostały zweryfikowane i sprawdzone z pomiarami rzeczywistymi
wykonanymi na miejscu w trakcie wizji terenowej. Analizę zakresu cięcia wykonano przy
pomocy

programu

komputerowego

GstarCAD

umożliwiającego

precyzyjne

wykonywanie rysunków i obliczeń w oparciu o system trójwymiarowej grafiki wektorowej.
Odkrywki wykonano szpadlem ogrodniczym oraz innymi narzędziami umożliwiającymi
miejscowe rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika wokół drzew, a głębokość
granicznej kompresji gruntu zmierzono przy pomocy penetrometru – sondy glebowej
Agreto oraz laski Egnera.

Ryc. 1. Przykładowy przekrój przez chmurę punktów (LiDAR) dla platana nr inw. 60,
wykonany w programie FugroViewer.
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Analiza stanu platanów
Poniżej przedstawiono wyniki analiz zakresu cięcia w układzie tabelarycznym
wskazującym na procentową wartość redukcji koron platanów.

Szczegółowe

opracowania dotyczące poszczególnych drzew ujęte zostały w kartach analizy zakresu
cięcia.
Tabela 1. Procentowy zakres cięć platanów

nr
inwent.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Powierzchnia
korony [m2]
72,62
123,53
107,36
103,46
108,87
125,35
76,29
99,02
63,73
147,91
61,99
111,62
123,35

Procentowy zakres cięcia –
skrajnia drogowa
5,3%
4,5%
2,2%
4,5%
3,2%
5,0%
3,1%
4,7%
6,9%
3,5%
3,9%
6,2%
4,2%

Procentowy zakres cięcia
– skrajnia tramwajowa
5,5%
4,5%
3,7%
5,4%
5,2%
7,2%
7,1%
14,2%
12,8%
5,0%
5,6%
7,9%
6,4%

Z powyższej tabeli wynika, że konieczny do wykonania zakres cięcia w przypadku
żadnego z drzew nie przekracza 30%. Co więcej, platany powinny być obecnie objęte
pilnymi działaniami obejmującymi regulację istniejącej skrajni drogowej, niezależnie od
planowanego remontu. Zakres cięć wynikających tylko i wyłącznie z założonych zmian
zagospodarowania terenu jest mały, niemający większego wpływu na stan samych
drzew.
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny
platan klonolistny

1/2
1/2
2
2
1/2
2
2
1/2
1/2
1/2
2
1/2
1/2

146
159
136
109
116
127
208
145
116
166
84
148
163

Głębokość granicznej
kompresji gruntu
Przy krawędzi Przy pniu
misy [cm]
[cm]
50
20
25
35
40
35
40
25
30
20
30
25
20
15
35
35
30
45
25
20
25
25
30
30
15
20

odkrywk
a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Obwód na
1,3m [cm]

gatunek
- nazwa polska

faza
witalności

lp.

nr inwent.

Tabela 2. Głębokość granicznej kompresji gruntu (~2 MPa) wokół platanów

tak

tak
tak

W rejonie drzew nr inw. 58, 66 i 67 wykonano odkrywki, a w sąsiedztwie każdego
z drzew przeprowadzono badanie penetrometrem, zarówno w obrębie istniejącej misy,
jak i możliwie blisko pnia. Zgodnie z wynikami zaprezentowanymi w Tabeli 2., ubicie gleby
wokół platanów jest znaczne i obejmuje nawet warstwy płytko położone, w których to
możemy

oczekiwać

największej

ilości

korzeni

żywicielskich.

Na

podstawie

przeprowadzonych odkrywek stwierdzono znaczącą obecność korzeni żywicielskich
w obrębie podsypki piaskowej pod płytami chodnikowymi.

Ryc. 2. Odkrywka przy platanie nr inw. 66. Widoczne korzenie żywicielskie.

Ryc. 2. Odkrywka przy platanie nr inw. 67. Widoczne korzenie żywicielskie.
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Wnioski i podsumowanie. Wytyczne dla zabezpieczenia i utrzymania platanów.
W toku przeprowadzonych analiz platanów ustalono, że:
• Ogólny stan witalny większości drzew jest przeciętny, na co wpływ ma wzrost i rozwój
w trudnych warunkach siedliskowych i przestrzennych. Przede wszystkim należy
zwrócić uwagę na stres oksydacyjny wywoływany przez bardzo silne nasłonecznienie
w okresie większości sezonu wegetacyjnego, skutkujące pojawianiem się przebarwień
w obrębie blaszek liściowych, co może dodatkowo indukować podatność na
choroby bakteryjne, wirusowe i grzybowe samego aparatu asymilacyjnego oraz
innych partii drzew. Nakładającą się na to drugą przyczyną osłabienia jest
zapłytowanie nawierzchni.
• Wszystkie analizowane drzewa rosną w niewielkich „misach” ograniczonych od
południa krawężnikiem drogowym oraz jezdnią asfaltową, a od pozostałych stron
nawierzchnią z płyt chodnikowych – grunt wokół odziomków jest mocno ubity, co
powoduje stres wodny, niedotlenienie korzeni oraz w pewnym zakresie stres
chemiczny/solny wynikający z zimowego utrzymania nawierzchni. W obecnym stanie
w obrębie mis nie występuje zieleń okrywowa, która stanowiłaby pewnego rodzaju
bufor ochronny dla drzew oraz osłonę ich odziomków, dodatkowo utrzymując glebę
w lepszej kondycji i mniejszym stopniu kompresji. Wyżej wymienione czynniki wpływają
w mniejszym lub większym stopniu na pogorszenie witalności poszczególnych okazów.
• Obecność korzeni żywicielskich platanów stwierdzono pod płytami chodnikowymi, co
powoduje, że należy zweryfikować pierwotne założenia projektowe dotyczące
bezpośredniego otoczenia drzew. Należy zrezygnować z krat osłonowych wokół
drzew oraz jak największej ilości nawierzchni, tak by doprowadzić do powstania
większych zielonych przestrzeni w sąsiedztwie odziomków. Ma to podstawowe
znaczenie dla utrzymania witalności oraz możliwej poprawy dobrostanu drzew.
• Należy przypuszczać, że systemy korzeniowe platanów pod nawierzchnią bitumiczną
ulicy rozwinięte są w bardzo ograniczonym stopniu. Docelowe odsunięcie krawędzi
jezdni i torowiska o ponad 1 m względem istniejącego stanu spowoduje wtórnie
znaczącą poprawę warunków korzenienia się platanów oraz odsunie potencjalne
zagrożenie uszkodzenia korzeni na skutek prowadzenia prac ziemnych. Prowadzenie
prac rozbiórkowych nawierzchni oraz prac ziemnych w tym obszarze powinno być
prowadzone pod nadzorem, ze szczególną ostrożnością i dbałością o otoczenie
drzew.
• W projekcie i podczas wykonywania prac należy przewidzieć trwałą przegrodę
oddzielającą
materiałowy

systemy
tego

korzeniowe

zabezpieczenia

drzew

od

powinien

podbudowy
zostać

torowiska.

skonsultowany

z

Dobór
osobą

sprawującą nadzór dendrologiczny nad pracami. Wykonanie tej przegrody z jednej
strony zabezpieczy korzenie, z drugiej ułatwi prowadzenie prac ziemnych i
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budowlanych. Ewentualnie stwierdzone pojedyncze korzenie należy zabezpieczyć, a
strefę pomiędzy przegrodą a drzewem, będącą nowym obszarem aktywności
systemów korzeniowych należy wypełnić substratem dostosowanym do warunków
miejskich.
• W toku analiz wykonywanych na przekrojach przez dane LiDAR ustalono, że konieczny
do wykonania w ramach zapewnienia skrajni dla torowiska zakres cięcia w przypadku
żadnego z drzew nie przekracza 30%, a zawiera się w przedziale 3,7% do 14,2%. Należy
mieć na uwadze, że część z tych cięć powinna być wykonana niezależnie od
planowanej inwestycji, jako utrzymanie wymaganej skrajni drogowej.
• Wszystkie prace pielęgnacyjne powinny być wykonywane pod nadzorem dendrologa
przez wysoko wykwalifikowane osoby o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, w celu
zminimalizowania

ryzyka

popełnienia

błędów

mogących przyczynić

się

do

pogorszenia stanu drzew.
• Prace pielęgnacyjne powinny być wykonywane przez osoby posiadające aktualne
uprawnienia/certyfikaty European Tree Worker lub porównywalne.
• W przypadku prac pielęgnacyjnych należy używać technik nieszkodliwych dla drzew,
takich jak techniki linowe (arborystyczne) lub podnośnik koszowy. Używanie
drzewołazów jest niedopuszczalne w przypadku pielęgnacji. Ich użycie należy
traktować jako chęć świadomego niszczenia drzew.
• W przypadku konieczności stosowania zabezpieczeń koron przy pomocy wiązań
różnego typu, należy stosować materiały certyfikowane o minimalnej gwarancji 8 lat.
Jest to ważne z powodu zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości drzew
zabezpieczonych. Wiązania powinny być montowane w sposób kompletny, tzn.
muszą zawierać wszystkie składowe zalecane przez producenta oraz być założone
według zaleceń producenta. Wiązania muszą być zakładane na odpowiedniej
wysokości i w zależności od rodzaju rozwidlenia lub zabezpieczanej części korony,
dynamiczne albo statyczne.
• Wszystkie prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem sezonu lęgowego
ptaków. Nie dopuszczalnym jest płoszenie ptaków, ograniczanie lęgów, niszczenie
miejsc lęgowych.
• Wszystkie prace pielęgnacyjne muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką
arborystyczną i najlepszym stanem wiedzy w tym zakresie.
Załączniki:
•

Karty z analizą zakresu cięć
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CZĘŚĆ 3.
ANALIZA MOŻLIWOŚCI
ZACHOWANIA LUB PRZESADZENIA
LESZCZYN

KRAKÓW, sierpień 2022

Wstęp
Przedmiotem opracowania jest analiza możliwości zachowania lub przesadzenia
leszczyn tureckich (Corylus colurna L.), rosnących przy ul. 27 Grudnia w Poznaniu.
Leszczyny rosną w szpalerze po południowej stronie ulicy w obrębie chodnika. Mapa
z dokładną lokalizacją drzew stanowi załącznik do opracowania.
W

opracowaniu

posługiwano

się

numerami

inwentaryzacyjnymi

przyporządkowanymi drzewom podczas inwentaryzacji dendrologicznej udostępnionej
przez Zamawiającego.
Wszystkie rosnące w terenie, 27 egzemplarzy drzew należy do gatunku leszczyna
turecka (Corylus colurna L.), niezbyt często stosowanego i sadzonego, średniej wielkości
drzewa

ozdobnego,

dobrze

znoszącego

warunki

miejskie.

Leszczyna

turecka

charakteryzuje się trwałym i sprężystym drewnem, średnio odpornym na biokorozję.
Konstrukcja drzewa zwykle bazuje na przewodnikowym pniu i konarach tworzących
piramidalną koronę. System korzeniowy zazwyczaj wytwarza sercowaty, wspierany przez
nabiegi korzeniowe w strefie odziomkowej.
Stosowanie leszczyny w miastach, szczególnie w zachodniej części Polski ma
udokumentowaną tradycję, zwłaszcza w alejach i na ulicach oraz nasadzeniach
przydrożnych poza miastem. W zależności od miejsca występowania i warunków tam
panujących leszczyny mogą osiągać różne rozmiary i zazwyczaj funkcjonują w sposób
prawidłowy, a wynika to z cech gatunkowych, m. in.: odporności na suszę i tolerancji na
zasolenie gleby. W przypadku leszczyn wraz z wiekiem dochodzi często do różnego
stopnia

deformacji

początkowo

regularnych

koron.

Wymusza

to

konieczność

prowadzenia cięć formujących oraz utrzymujących skrajnię. W przedmiotowym
przypadku widoczne jest zaburzenie równowagi dynamicznej pomiędzy koronami drzew
a ich systemem korzeniowym.
Metodyka badań
Na bazie oceny wizualnej oraz wykonanego i udostępnionego autorom
trójwymiarowego, rzeczywistego skaningu laserowego LiDAR drzew, przystąpiono do
prac analitycznych obejmujących następujące działania: robocza analiza przekrojów
pod kątem wielkości i układu koron, analiza ewentualnej kolizji zasięgu koron,
potencjalnie naruszających skrajnię projektowanego chodnika, ścieżki rowerowej oraz
dróg przeciwpożarowych, szczegółowa analiza stanu witalności oraz zasięgu systemu
korzeniowego pod kątem możliwości pozostawienia/przesadzenia drzew w nowe
wskazane miejsca. Kolejnym krokiem było graficzne przedstawienie analizy możliwości
przesadzenia poszczególnych okazów. Drugą grupą działań było: przeprowadzenie
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odkrywek terenowych w sąsiedztwie drzew oraz pomiar ubicia gleby w bezpośrednim
otoczeniu każdego z drzew oraz analiza obejmująca ustalenie potencjalnych wielkości
brył

korzeniowych

koniecznych do

przygotowania

w przypadku przesadzania

poszczególnych okazów.
Wstęp do metodyki – podstawowe pomiary i założenia
Przykładowy przekrój wykonany w programie FugroViewer na podstawie
pomiarów laserowych LiDAR zostały zweryfikowany i sprawdzony z pomiarami
rzeczywistymi wykonanymi na miejscu w trakcie wizji terenowej. Przekrój ten posłużył do
analizy problemów związanych z określeniem warunków pozostawienia lub nie, drzew
w istniejącej lokalizacji. Analizę zakresu cięcia pod kątem ewentualnego pozostawienia
przykładowego drzewa w obecnym miejscu wykonano przy pomocy programu
komputerowego GstarCAD umożliwiającego precyzyjne wykonywanie rysunków
i obliczeń w oparciu o system trójwymiarowej grafiki wektorowej. Odkrywki wykonano
szpadlem ogrodniczym oraz innymi narzędziami umożliwiającymi miejscowe rozebranie
istniejącej nawierzchni chodnika wokół drzew, a głębokość granicznej kompresji gruntu
zmierzono przy pomocy penetrometru – sondy glebowej Agreto oraz laski Egnera.
Analiza problemów leszczyn
Na ogólny stan drzew ma wpływ wiele czynników. Najważniejszymi są:
•

Stan fitosanitarny, dla większości średni lub umiarkowanie dobry, dla 6 drzew
umiarkowanie

zły

lub

problematyczny

ze

względu

na

możliwe

zachowanie/przesadzenie
•

Ubicie gleby, bardzo silne zarówno w obrębie misy, jak i przy odziomku,
wpływające negatywnie na stan roślin oraz utrudniające ich jednoznaczne
wskazanie

do

przesadzenia

oraz

zasadniczo

wykluczające

możliwość

pozostawienia na terenie inwestycji. W rejonie 5 drzew wykonano odkrywki, a w
sąsiedztwie każdego z drzew przeprowadzono badanie penetrometrem, zarówno
w obrębie istniejącej misy, jak i możliwie blisko pnia. Zgodnie z wynikami
zaprezentowanymi w tabeli 1 powyżej ubicie gleby wokół leszczyn jest bardzo silne
i obejmuje warstwy płytko położone, w których to możemy oczekiwać największej
ilości korzeni żywicielskich.
•

Ograniczone systemy korzeniowe i brak układu korzeniowego poza misami
(z wyjątkami), wynikające z poprzedniej przebudowy chodnika uszczelniającej
podbudowę pod nim
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•

Zaniżona skrajnia nad chodnikiem (średnio 1,7 m), dotyczy to większości
przypadków i docelowo skutkowałaby znaczącymi cięciami w celu zachowania
przepisów prawa w tym zakresie oraz uniknięcia niszczenia koron przez
obłamywanie gałęzi, co można zauważyć w wybranych przypadkach obecnie

Ryc. 1. Przykładowy przekrój pokazujący zakres koniecznych cięć i zmian otoczenia w sąsiedztwie
leszczyn – leszczyna nr 41

•

Kolizja z licznymi sieciami i koniecznością ich wymiany (prace ziemne),
w momencie

sadzenia

drzew

nie

weryfikowano

położenia

infrastruktury

technicznej
•

Zaniżona skrajnia od strony ulicy i budynku (konieczna w przyszłości min 4,5 m), ze
względu na ruch wozu bojowego straży pożarnej
Wyniki badań terenowych zaprezentowano zbiorczo w poniższej tabeli.
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gatunek
- nazwa polska

faza
witalności

Obwód [cm]

1

28

leszczyna turecka

1/2

56

5

10

2

29

leszczyna turecka

1/2

48

5

25

3

30

leszczyna turecka

1/2

61

5

5

4

31

leszczyna turecka

1/2

74

5

20

5

32

leszczyna turecka

1

33

5

10

6

33

leszczyna turecka

1

59

5

5

7

34

leszczyna turecka

1

27

5

20

8

35

leszczyna turecka

1/2

59

5

10

9

36

leszczyna turecka

1/2

54

5

10

10

37

leszczyna turecka

2

35

5

30

11

38

leszczyna turecka

1

34

10

15

12

39

leszczyna turecka

1/2

83

20

20

13

40

leszczyna turecka

1/2

73

5

10

14

41

leszczyna turecka

1/2

61

5

15

15

42

leszczyna turecka

2

60

5

10

tak

16

43

leszczyna turecka

1/2

41

5

15

tak

17

44

leszczyna turecka

1/2

44

5

10

18

45

leszczyna turecka

1/2

67

10

15

19

46

leszczyna turecka

1/2

45

2

5

20

47

leszczyna turecka

1/2

47

15

10

21

48

leszczyna turecka

1/2

103

2

15

22

49

leszczyna turecka

1/2

103

15

10

23

50

leszczyna turecka

2/3

71

5

20

24

51

leszczyna turecka

2

74

10

30

25

52

leszczyna turecka

1/2

71

15

10

26

53

leszczyna turecka

1/2

71

2

10

27

54

leszczyna turecka

1/2

73

5

15

l.p.

Głębokość granicznej kompresji gruntu
Przy krawędzi misy [cm]

Przy pniu [cm]

odkrywka

nr drzewa

Tabela 1. Wyniki badań terenowych dla leszczyn tureckich

tak

tak

tak

Analiza możliwości zachowania/przesadzenia
Na bazie wykonanych badań i analiz stwierdzono, że stan leszczyn oraz ich
bezpośredniego otoczenia silnie utrudnia, a zasadniczo uniemożliwia zachowanie ich
w obecnej lokalizacji, zważywszy na zakres koniecznych do wykonania działań w ich
bezpośrednim sąsiedztwie. Stan infrastruktury technicznej warunkuje konieczność
prowadzenia prac w otwartym wykopie, być może nawet przez dłuższy okres czasu.
Symultaniczna wymiana wszystkich sieci teoretycznie jest możliwa, ale ze względu na
zapewnienie dostaw mediów mieszkańcom i użytkownikom w rzeczywistości nierealna.
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Rozebranie istniejącego torowiska tramwajowego oraz sieci trakcyjnej wpłynęłoby
negatywnie na pozostawione w terenie leszczyny, a proces ten ze względu na swoją
złożoność również byłby rozciągnięty w czasie. Konieczność uzyskania podwyższonej
nośności w obrębie ścieżki rowerowej i chodnika, wynikającej z potrzeby zorganizowania
drogi pożarowej wymusza wykonanie umiarkowanie głębokiego korytowania. Wszystkie
powyżej wymienione czynniki wpływają jednoznacznie negatywnie na systemy
korzeniowe drzew, w praktyce powodując bardzo silną ingerencję w ich otoczenie oraz
strukturę. Dodatkowym obciążeniem dla fizjologii i budżetu energetycznego drzew
byłaby konieczność znacznej redukcji koron, min. 20%, a w praktyce wartość ta byłaby
jeszcze większa ze względu na duże zbliżenie się skrajni do pnia i osi drzew. Należy
nadmienić, że samo prowadzenie budowy w dużej intensywności ze wszystkich stron
wspomnianych drzew wpłynęłoby na dalsze obniżenie witalności większości okazów.
Z wyżej wymienionych powodów racjonalnym z punktu widzenia dobrostanu
poszczególnych okazów jest ich przesadzenie poza teren inwestycji w pierwszym okresie
spoczynku zimowego po rozpoczęciu inwestycji. Przesadzenie drzew pozwoli zachować
je w możliwie dobrej kondycji bez znaczących cięć redukcyjnych w warunkach nowego,
lepiej przygotowanego dla nich miejsca. Z procesem przesadzenia związanych jest kilka
niewiadomych, po pierwsze nie można jednoznacznie wykluczyć istnienia w terenie
innych, dodatkowych elementów infrastruktury technicznej, niezewidencjonowanych na
mapach, co może utrudnić, a w pojedynczych przypadkach uniemożliwić pobranie
wymaganej fizjologicznie części systemu korzeniowego. Po drugie nie można wykluczyć
silniejszego niż przeciętnie rozkładu masy korzeni, po trzecie nie jest możliwym
rozpoznanie szczegółowego zasięgu systemu korzeniowego poszczególnych leszczyn
inaczej jak tylko w drodze rozbiórki nawierzchni w ich otoczeniu, co może być wykonane
tylko w okresie bezpośrednio poprzedzającym sam proces przygotowania bryły do
przesadzenia. W nałożeniu powyższych uwarunkowań na analizę stanu fitosanitarnego
drzew można ustalić, że nie wszystkie mogą i powinny być zakwalifikowane do
przesadzenia.
Niezależnie od możliwości technicznych 6 drzew nie należy uwzględniać w
procesie przesadzenia. Stan tych drzew nie gwarantuje sukcesu w tym procesie,
niezależnie od jakości jego wykonania i poniesionych kosztów. Wstępnie należy założyć
możliwość przesadzenia 13 drzew, co oczywiście zostanie zweryfikowane zgodnie
z warunkami wymienionymi powyżej, bezpośrednio przed przesadzeniem. Pozostałych
8 drzew z przyczyn fizjologicznych możliwe jest do przesadzenia, natomiast ze względu
na rozmiary, lokalizację lub inne czynniki, nie można na tym etapie jednoznacznie
wskazać słusznego kierunku. Stąd też ostateczna liczba drzew przesadzonych może ulec
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ostatecznej weryfikacji w trakcie procesu przesadzania. Za skutecznie przesadzone
drzewa należy uznać te, które nie tylko w techniczny sposób uda się przemieścić
z miejsca na miejsce, ale także te, które proces ten będą w stanie proces ten
zaakceptować pod względem fizjologicznym.
Szczegółowe zestawienie drzew do przesadzenia znajduje się w poniższej tabeli.
Tabela 2. Analiza możliwości przesadzenia leszczyn
lp.

nr
inw.

Gatunek - nazwa
polska

Faza
Witalności

Możliwość
przesadzenia

1

28

leszczyna turecka

1/2

TAK

uwaga - zbliżenie do sieci

2

29

leszczyna turecka

1/2

TAK

-

3

30

leszczyna turecka

1/2

TAK

-

4

31

leszczyna turecka

1/2

TAK

-

5

32

leszczyna turecka

1

TAK

zabliźnione uszkodzenie pnia w odziomku

6

33

leszczyna turecka

1

TAK

-

7

34

leszczyna turecka

1

TAK/NIE

8

35

leszczyna turecka

1/2

NIE

9

36

leszczyna turecka

1/2

TAK

10

37

leszczyna turecka

2

NIE

zamiera, rozległy podłużny ubytek pnia

11

38

leszczyna turecka

1

TAK

-

12

39

leszczyna turecka

1/2

TAK/NIE

13

40

leszczyna turecka

1/2

raczej NIE

14

41

leszczyna turecka

1/2

TAK

-

15

42

leszczyna turecka

2

NIE

korona silnie osłabiona, rzadka, rozległy zabliźniony
ubytek w odziomku (znaczne zgrubienie pnia), uwaga zbliżenie do sieci

16

43

leszczyna turecka

1/2

TAK

korona wąska

17

44

leszczyna turecka

1/2

TAK

-

18

45

leszczyna turecka

1/2

NIE

korona osłabiona, rozległy ubytek w odziomku (50%
obwodu)

19

46

leszczyna turecka

1/2

TAK

kalusujący ubytek w odziomku (30% obwodu)

20

47

leszczyna turecka

1/2

TAK

-

21

48

leszczyna turecka

1/2

TAK/NIE

duże drzewo, technicznie może być trudne

22

49

leszczyna turecka

1/2

TAK/NIE

duże drzewo, technicznie może być trudne

23

50

leszczyna turecka

2/3

NIE

24

51

leszczyna turecka

2

NIE

25

52

leszczyna turecka

1/2

raczej NIE

26

53

leszczyna turecka

1/2

TAK/NIE

27

54

leszczyna turecka

1/2

raczej NIE

13

TAK

6

NIE

8

raczej NIE

PODSUMOWANIE

UWAGI

mała korona, osłabiona
korona z jednej strony silnie osłabiona, stary ślad
strangulacji na pniu, uwaga - zbliżenie do sieci
silnie kalusujący niewielki ubytek w odziomku,
zabliźniające się szczeliny pnia

duże drzewo, technicznie może to być trudne, korzenie
powierzchniowe miejscami uszkodzone, korona lekko
osłabiona
korona zdeformowana, silnie osłabiona, rzadka,
zabliźniające się ubytki w odziomku

drzewo zamiera, korona silnie osłabiona,
zdeformowana, w odziomku rozległa martwica
drzewo zamiera, ubytek pnia (30% obwodu), korona
silnie osłabiona i przerzedzona
kalusujący ubytek w odziomku (30% obwodu), uwaga zbliżenie do sieci
zabliźniające się ubytki w odziomku, korona lekko
osłabiona, dosyć duże drzewo
drzewo osłabione, ubytek pnia z wyciekiem na 0,5m

TAK/NIE
raczej TAK
27

suma
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Wnioski i podsumowanie
W toku przeprowadzonych analiz platanów ustalono, że:
•

Ogólny stan witalny większości drzew jest przeciętny, a w przypadku kilku
umiarkowanie zły, na co wpływ ma wzrost i rozwój w trudnych warunkach
siedliskowych i przestrzennych. Nakładającą się na to drugą przyczyną
osłabienia jest zapłytowanie nawierzchni, pogarszające funkcjonowanie
drzew,

co

może

dodatkowo indukować

podatność

na choroby

bakteryjne, wirusowe i grzybowe samego aparatu asymilacyjnego oraz
innych partii drzew.
•

Wszystkie

analizowane

drzewa

rosną

w

niewielkich

„misach”

ograniczonych od północy krawężnikiem drogowym oraz istniejącym
torowiskiem, a od pozostałych stron nawierzchnią z kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej – grunt wokół odziomków jest mocno
ubity, co powoduje stres wodny, niedotlenienie korzeni oraz w pewnym
zakresie stres chemiczny/solny wynikający z zimowego utrzymania
nawierzchni. W obecnym stanie w obrębie mis nie występuje zieleń
okrywowa.
•

Wyżej wymienione czynniki wpływają w mniejszym lub większym stopniu na
pogorszenie witalności poszczególnych okazów.

•

Obecność korzeni żywicielskich leszczyn stwierdzono w zwiększonej ilości w
strefie brzeżnej mis oraz na styku z chodnikiem. Ograniczona wielkość
systemów korzeniowych drzew jest z jednej strony problemem w bieżącym
funkcjonowaniu, ale też szansą na skuteczne przesadzenie drzew do tego
zakwalifikowanych.

•

W procesie przesadzenia należy uwzględnić użycie skrzyń, jako formy
zabezpieczenia drzew na okres transportu pomiędzy obecną a przyszłą
lokalizacją. Wielkości skrzyń powinny być dostosowane do niezbędnego
minimum ujętego w tabeli 3. Oczywistym jest że możliwej jest wykorzystanie
jednej skrzyni w sposób wielokrotny, gdyż wiele leszczyn jest w podobnych
rozmiarach. Docelowe wielkości brył korzeniowych można wpisać w rzucie
z góry w kwadrat o boku wskazany w tabeli, albo w większy, zaokrąglony
wymiar do 0,5 metra. Dokładana wielkość bryły i skrzyni możliwa jest do
ustalenia w trakcie wykonywania prac. Prace związane z przesadzeniem
drzew

powinny być

arborystycznym.
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prowadzone

pod nadzorem dendrologiczno-

Tabela 3. Analiza minimalnej średnicy bryły korzeniowej
lp.

nr inw.

gatunek

obwód pnia

Minimalna średnica bryły
korzeniowej do pobrania

1

28

leszczyna turecka

56

200

2

29

leszczyna turecka

48

170

3

30

leszczyna turecka

61

220

4

31

leszczyna turecka

74

260

5

32

leszczyna turecka

33

120

6

33

leszczyna turecka

59

210

7

34

leszczyna turecka

27

100

8

36

leszczyna turecka

54

190

9

38

leszczyna turecka

34

120

10

39

leszczyna turecka

83

300

11

40

leszczyna turecka

73

260

12

41

leszczyna turecka

61

220

13

43

leszczyna turecka

41

150

14

44

leszczyna turecka

44

160

15

46

leszczyna turecka

45

160

16

47

leszczyna turecka

47

170

17

48

leszczyna turecka

103

360

18

49

leszczyna turecka

103

360

19

52

leszczyna turecka

71

250

20

53

leszczyna turecka

71

250

21

54

leszczyna turecka

73

250

Załączniki:
•

RYS.2. Możliwość przesadzeń leszczyn tureckich, skala 1:500
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