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Załączniki: 

 

1. Sprawozdanie z badań glebowych (GO/220/2018, GO/220/1, GX/391/2018, GR/1035/2018) 

wykonanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu. 

2. Sprawozdanie z badań wody (WO/9/2018) wykonanych przez Okręgową Stację Chemiczno-

Rolniczą w Poznaniu. 

3. Aktualny zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 317 Okręgowej Stacji Chemiczno-

Rolniczej w Poznaniu wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.  

https://schr.gov.pl/p,129,zakres-akredytacji 

4. Szczegółowa analiza zagrożenia przewodnika [w:] Kasztanowiec Benedykt – niebezpieczne 

zginanie górnego odcinka przewodnika drzewa.   

http://www.benedyktyni.net/sites/default/files/redaktor/kasztanowiec-benedykt-

zagrozony-odcinek-przewodnika-wytrzymalosc-na-zginanie-11-01-19.pdf 

  

https://schr.gov.pl/p,129,zakres-akredytacji
http://www.benedyktyni.net/sites/default/files/redaktor/kasztanowiec-benedykt-zagrozony-odcinek-przewodnika-wytrzymalosc-na-zginanie-11-01-19.pdf
http://www.benedyktyni.net/sites/default/files/redaktor/kasztanowiec-benedykt-zagrozony-odcinek-przewodnika-wytrzymalosc-na-zginanie-11-01-19.pdf
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1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa z dnia 29 maja 2018 roku zawarta pomiędzy Opactwem 

Benedyktynów z siedzibą przy ul. Mickiewicza 6 w Lubiniu a Pracownią Przyrodniczą SOSENKA 

z siedzibą przy ul. Tarpanowej 32/4 w Szczecinie na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 

1 szt. drzewa. 

 

 

2. Lokalizacja terenu oraz opis ogólny 

Przedmiotowe drzewo gatunku kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum  L.  rośnie na terenie 

działki 359/1, obręb 0009 w miejscowości Lubiń przy ul. Mickiewicza na dziedzińcu przed kościołem 

klasztornym w Zespole Opactwa Benedyktynów – Pomnikiem Historii. Drzewo jest pomnikiem 

przyrody wpisanym do rejestru zabytków pod nr 390/Wlkp/A. 

 

 

 

Ryc. 1. Lokalizacja pomnikowego Kasztanowca Benedykta,  

źródło: geoportal.gov.pl  
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Ryc. 3. Rok 1924. Widok na klasztor od strony S. Po lewej stronie wieży kościoła widoczna  

korona pomnikowego kasztanowca, źródło: docplayer.pl 

Ryc. 2. Wiek XIX. Widok na klasztor od strony bramy południowej. Po lewej stronie wieży kościoła 

widoczny kasztanowiec Benedykt – soliter z rozłożystą koroną; źródło: Przyjaciel Ludu 1835 
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Ryc. 4. Rok 1937. Widok na klasztor od strony N, źródło: R. S. Ulatowski, Poznań; Fotograwiura 

Drukarni Św. Wojciecha w Poznaniu; fotopolska.eu 
 

Ryc. 5. Rok 2018. Widok na klasztor od strony S. Po lewej stronie wieży kościoła widoczna  

korona pomnikowego kasztanowca, źródło: K. Borkowski 
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3. Metodyka opracowania 

W dniach 21 i 22 czerwca 2018 roku zostały przeprowadzone prace terenowe celem zebrania 

wszystkich niezbędnych informacji do wykonania ekspertyzy. Szczegółowe oględziny drzewa (systemu 

korzeniowego, pnia oraz korony) przeprowadzono przy świetle dziennym, w stabilnych warunkach 

atmosferycznych, niewpływających na ocenę stanu drzewa. Dnia 12 października 2018 roku wykonano 

dokładny przegląd w koronie drzewa oraz dodatkowe badania instrumentalne (tomograf dźwiękowy). 

Dodatkowo dnia 12 lipca 2019 roku wykonano powtórne badanie tomografem dźwiękowym oraz 

uzupełniające badanie rezystografem oporowym.  

a) Badanie stanu wnętrza drzewa przy zastosowaniu tomografu dźwiękowego PICUS firmy Argus 

– Electronic Gmbh zostało przeprowadzone czteroetapowo: 

 określono geometrię przekroju poprzecznego pnia drzewa poprzez pomierzenie 

odległości między odpowiednimi punktami pomiarowymi z elektrodami przy 

zastosowaniu „elektronicznej suwmiarki” Picus Calliper, 

 wykonano pomiary akustyczne poprzez wygenerowanie impulsów dźwiękowych, dla 

których rejestrowany jest czas przemieszczania się fal akustycznych w drewnie,  

 obliczono prędkości dźwięków rozchodzących się w poprzek pnia na podstawie czasu 

przemieszczania się fal akustycznych oraz pomierzonych wcześniej odległości pomiędzy 

elektrodami, 

 wygenerowano barwny tomogram przekroju poprzecznego pnia – tzw. mapy gęstości 

drewna na podstawie danych liczbowych z pomiarów akustycznych.  

b) Podatność drzewa na rzeczywiste obciążenia wiatrem określono przy pomocy urządzenia 

DynaRoot firmy Fakopp Enterprise Bt. Wykorzystywany anemometr odczytuje prędkość 

aktualnego, lokalnego wiatru występującego w momencie pomiarów.  Do przeprowadzenia 

badania zamontowano trzy inklinometry dwuosiowe w strefie odziomkowej pnia, które 

pozwoliły dokonać pomiaru wielkości odchyleń drzewa. Minimalny czas trwania pomiaru 

wynosi 3 godziny. Zapis danych zakończył się w przedziale czasowym pomiędzy 11h 17’ 

a 11h 25’.  

c) Ocenę ryzyka złamania pnia oraz stabilności drzewa w gruncie określono podczas próby 

obciążeniowej (tzn. pulling test) polegającej na poddawaniu drzewa siłom obciążającym pień 

oraz korzenie (symulacja sił wiatru). Drzewo zawsze reaguje odkształceniami włók ien 

skrajnych pnia (siły ściskające i rozciągające), co zarejestrowały czujniki montowane na pniu 

(elastometry) oraz w strefie odziomkowej (inklinometry). Siły, którym zostało poddane drzewo 

były relatywnie niewielkie (wpływ na dotychczasową statykę wynosi  maksymalnie 0,2°), ale 

umożliwiające oprogramowaniu na wykonanie dokładnych obliczeń. Pomiary zostały dokonane 

na miejscu w sposób ciągły, dlatego wynik otrzymano bezpośrednio po przeprowadzonym 
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badaniu. Otrzymane wyniki to wartości współczynnika bezpieczeństwa SF. Badanie wykonano 

za pomocą urządzenia przeznaczonego do prób rozciągania firmy Fakopp Enterprise Bt. 

d) Ocenę stanu tkanki drzewnej wykonano za pomocą rezystografu oporowego IML RESI E400. 

Pomiary rezystografem polegają na zapisie siły oporu skrawania wiertła, stanowiącej mierzalny 

wskaźnik stanu drewna. Wiertło o wymiarach 3x400 mm pozostawia bardzo niewielkie 

uszkodzenia tkanki, które nie mają negatywnego wpływu na statykę oraz wygląd estetyczny. 

Zapis został utrwalony na termoczułym papierze w skali 1:1. Odczyty rezystogramów należy 

przeprowadzać od strony prawej do lewej, gdzie pierwsze zapisy na długości ok. 9 mm (niekiedy 

odległość ta może być dłuższa ze względu na wyżłobienia w korze) stanowią tzw. strefę wejścia, 

oznaczającą czas dotarcia wiertła do powierzchni pnia. 

a) Uzupełniające badanie zasięgu zgnilizny wewnętrznej, pustych przestrzeni oraz stanu 

zdrowotnego systemu korzeniowego wykonano za pomocą metalowej sondy arborystycznej 

projektu J. Stolarczyka oraz młotka diagnostycznego.  

b) Ocenę statyki drzewa wykonano za pomocą metody VTA (Visual Tree Assessment), polegającej 

na ocenie widocznych symptomów mających wpływ na utratę lub osłabienie stabilności.  

Metoda VTA uwzględnia kompleksowo wiele czynników, które mają wpływ na zachowanie 

statyki. Jest to metoda szeroko stosowana w miastach europejskich stanowiąc podstawę 

gospodarki drzewostanem miejskim. Od 1993 roku metoda VTA jest prawnie uznawana 

w Niemczech do oceny stanu zagrożenia, jakie związane jest ze stanem danego drzewa oraz 

definiowania działań niezbędnych do przywrócenia bezpieczeństwa. Weryfikacja metody VTA 

została przeprowadzona poprzez interpretację wyników badań tomografem dźwiękowym. Przy 

ocenie ryzyka zastosowano metody ocen stosowane w drzewostanach parkowych 

i przyulicznych. Ocenę przeprowadzono z poziomu gruntu oraz z korony drzewa. 

c) Ocenę klasy ryzyka (uzupełniającą dla metody VTA) wykonano na podstawie klasyfikacji FRC 

(Failure Risk Classification) opracowanej przez ISA–SIA. Drzewo zostało sklasyfikowane do 

jednej z pięciu klas tendencji do upadku:  

 A – ryzyko nieznaczne,  

 B – niskie,  

 C – umiarkowane,  

 CD – wysokie,  

 D – drzewo nie rokuje na przeżycie.  

Klasyfikacja została przeprowadzona po starannej analizie stanu zdrowotnego i kształtu 

drzewa.  
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d) Intensywność użytkowania otoczenia diagnozowanego drzewa zdefiniowano przy pomocy 

czterostopniowej skali Witkosia-Gnacha i Tyszko-Chmielowca (2014): 

 

Lp. 
Intensywność 

użytkowania otoczenia 
Charakterystyka 

1. Użytkowanie ciągłe 

Dotyczy miejsc najczęściej użytkowanych. Zaliczane do nich są centra 
miast, najczęściej uczęszczane drogi, miejsca bardzo często i regularnie 
odwiedzane. Oznacza obecność człowieka w bezpośrednim otoczeniu 
drzewa powyżej 2,5 godzin dziennie, a w przypadku dróg – przejazd 
powyżej 4700 samochodów na dzień. 

2. Użytkowanie częste 

Dotyczy dróg o średnim natężeniu ruchu, ścieżek i szlaków dla pieszych 
i rowerzystów w parkach i ogrodach, obiektów sportowych oraz okolic 
popularnych miejsc i obiektów przyciągających znaczną liczbę ludzi. 
Oznacza obecność człowieka w bezpośrednim otoczeniu drzewa do 
2,5 godzin dziennie, a w przypadku dróg – przejazd do 4700 samochodów 
na dzień. 

3. Użytkowanie rzadkie 

Może występować przy drogach o niskim natężeniu ruchu, w parkach 
i ogrodach poza głównymi ścieżkami, w lasach miejskich itp. Oznacza 
obecność człowieka w bezpośrednim otoczeniu drzewa do 14 minut 
dziennie, a w przypadku dróg – przejazd do 470 samochodów na dzień. 

4. Brak użytkowania 
Za brak użytkowania można przyjąć brak obecności człowieka 
w promieniu 1,5 wysokości drzewa lub jego sporadyczną obecność. 

 

e) Określenie przynależności gatunkowej drzewa dokonano w oparciu o posiadaną przez autorów 

wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, a także na podstawie fachowej literatury dendrologicznej 

(Seneta, Dolatowski 2012, Białobok 1955).  

f) Nazwę gatunkową podano za Mirkiem i in. (2002). 

g) Ocenę stanu żywotności wykonano wg skali Kasprzaka (2005). 

h) Ocenę skali zdrowotności wykonano wg Pacyniaka i Smólskiego (1973). 

i) Ocenę witalności wykonano wg skali Roloffa (1989). 

j) Występowanie gatunków chronionych stwierdzono podczas szczegółowych oględzin pnia 

i korony drzewa okiem uzbrojonym w lornetkę Vortex 10x56 HD. 

k) Gwoździe stosowane do badania drzew oraz sondę arborystyczną zdezynfekowano preparatem 

SEPTYSAN SR. 

l) Pomiar obwodu pnia drzewa wykonano za pomocą wzorcowanej taśmy mierniczej 5 m 

(świadectwo wzorcowania U/91/31/2016 wydane przez Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar 

w Szczecinie) z dokładnością do 1 cm na wysokości 130 cm od nasady pni (wzdłuż pni) zgodnie 

z zasadami pomiaru zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. 



 

Ekspertyza dendrologiczna „Ocena stanu zdrowotnego Pomnika Przyrody - kasztanowca zwyczajnego Benedykta”  10 

m) Pomiar wysokości wykonano wysokościomierzem Nikon Forestry Pro. Dla precyzyjnego 

określenia wysokości występowania rozwidleń i ubytków używano łaty teleskopowej 

Bosch 400. 

n) Pomiary wysokości przeprowadzenia badania rezystografem oporowym wykonano 

indywidualnie dla każdego wybranego kierunku od powierzchni gruntu znajdującego się 

bezpośrednio pod miejscem badania. 

o) Dokumentacja fotograficzna została wykonana aparatem fotograficznym Panasonic Lumix 

FZ1000 o rozdzielczości 20 Mpix oraz Panasonic Lumix DMC – TZ35 o rozdzielczości 15Mpix. 

p) W opracowaniu w odniesieniu do lokalizacji i stron używano oznaczenia kierunków stron świata 

(np. N – północ, S – południe itd.). 

q) Badania chemiczne gleby i wody wykonano w laboratorium badawczym Okręgowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu (Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 317).  

r) Przegląd korony drzewa został wykonany przez uprawnionego arborystę i obejmował oględziny 

zamontowanych wiązań, jak również ubytków, pęknięć oraz ewentualnych wad 

konstrukcyjnych konarów i gałęzi niewidocznych z poziomu gruntu. Z przeglądu została 

sporządzona uzupełniająca dokumentacja fotograficzna.  
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4. Skale pomocnicze do oceny stanu drzewa 
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5. Charakterystyka gatunku Aesculus hippocastanum L. 

 

1) Wymagania siedliskowe 

Kasztanowce nie mają specjalnych wymagań glebowych, jednak dobrze rosną na podłożu 

przepuszczalnym, gliniastym o średniej wilgotności [Białobok i Hellwig, 1955]. Według Senety 

i Dolatowskiego [2012] drzewa preferują siedliska o glebie żyznej i dobrze rosną na stanowiskach 

słonecznych i półcienistych. Jak stwierdza Tsiroukis [2008] gatunek nie znosi przesolenia gleby. Dla 

większości roślin najkorzystniejszy odczyn gleby waha się w granicach pH 5,5 – 6,5 [Buckman i Brady, 

1971]. Według Puchalskiego i Prusinkiewicza [1975] oraz Nowosielskiego [1988] optymalna wartość 

pH dla kasztanowca wynosi od 6,6 do 6,8; zaś wartością maksymalną jest odczyn zasadowy przy pH 7,0. 

Według Burga [1981] optymalny zakres odczynu wynosi 5,5 – 7,2 (tj. 4,7 – 6,8 w KCl), zaś według 

Kozakiewicza [2012] optymalny odczyn pH oscyluje w przedziale od 5,6 – 6,5 (pH w KCl) lub 6,1 – 6,7 

(pH w H2O) do >7,2 (pH w KCl) lub >7,4 (pH w H2O).   

2) Podatność na choroby i infekcje 

Badania Galewskiego i Korzeniowskiego [1958] wykazały, iż drewno kasztanowca jest w łatwym 

stopniu rozkładane przez grzyby oraz uszkadzane przez owady. Za Witkoś–Gnach i Tyszko–

Chmielowiec [2016] gatunek zaliczany jest do drzew słabo grodziujących, co jest  przyczyną wysokiej 

podatności na infekcje grzybowe i stosunkowo szybkiego rozkładu tkanki drzewnej .  

3) Wpływ szrotówka kasztanowcowiaczka na stan zdrowotny drzewa 

Według Myśkow i Sokołowskiej [2017] żerowanie gąsienic Cameraria ohridella w liściach 

kasztanowców prowadzi nie tylko do obumierania zaatakowanych liści i przedwczesnego ich zrzucania, 

lecz może skutkować osłabieniem drzew i powodować ich przemarzanie podczas sezonu zimowego. 

Dodatkowo uszkodzenia powodowane przez szrotówka negatywnie wpływają na ogólną kondycję 

kasztanowców, zwiększając ich podatność na inne szkodniki czy patogeny. W wyniku działania 

szkodnika zachodzą również zmiany w budowie wewnętrznej oraz procesach życiowych takich jak 

zdolność do przeprowadzania procesu fotosyntezy w sezonie wegetacyjnym, gromadzenia materiału 

zapasowego w postaci skrobi oraz prawidłowego wytwarzania drewna wtórnego (wpływ na szerokość 

przyrostów rocznych lub tworzenie fałszywych). Badania przeprowadzone przez Myśkow i Sokołowską 

[2017] na terenie Wrocławia wykazały, iż kasztanowce, na których zaobserwowano intensywne 

żerowanie szrotówka charakteryzowały się zmniejszoną szerokością przyrostów rocznych oraz 

mniejszą liczbą elementów wzmacniających w odniesieniu do drzew nieznacznie zaatakowanych 
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w przez szkodnika. Osłabienie struktury drewna może mieć wpływ na zwiększoną łamliwość konarów 

oraz pni zaatakowanych drzew.  

 
Ryc. 6. Przekroje poprzeczne przez drewno wtórne kasztanowca zwyczajnego  

(po lewej przekrój pochodzący z kasztanowca silnie zaatakowanego przez szkodnika - wąskie przyrosty)  
źródło: Słupianek, A., Sokołowska K. [2017] 

 

4) Zasady pielęgnacji 

Według literatury naukowej i praktyki, ze względu na słabą zdolność do wytwarzania tkanki kallusowej, 

zakres cięć pielęgnacyjnych tego gatunku nie powinien przekraczać średnicy 5 cm żywych gałęzi 

[Dujesiefken, 2015; ZTV-Baumpflege, 2006].  

Według Kubusa [2006] maksymalny zakres cięć przyrodniczych dla tego gatunku wynosi 10% 

powierzchni asymilacyjnej drzewa (dotyczy żywych gałęzi), zaś cięć technicznych 30% (z uwagą, iż 

cięcia powinny być rozłożone w dwóch nawrotach). Cięcia powinny być wykonywane optymalnie od 

pełni listnienia do końca lata. Usunięcie jednorazowo ponad 30% powierzchni asymilacyjnej może 

spowodować obumarcie drzewa.  

 



 

Ekspertyza dendrologiczna „Ocena stanu zdrowotnego Pomnika Przyrody - kasztanowca zwyczajnego Benedykta”  14 

6. Ocena stanu zdrowotnego drzewa 

 

1) Dane podstawowe 

Drzewo gatunku kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum L. o obwodzie 543 cm zlokalizowane 

jest na dziedzińcu Zespołu Opactwa Benedyktynów w Lubiniu (51.966218°N, 16.900093°E). Wiek 

drzewa szacuje się na ok. 260 lat [Pacyniak 1992]. Rozpiętość korony [m] wynosi odpowiednio:  

N 11,0 [m]  S 10,7 [m] W 12,0 [m] E 12,4 [m] 

 

2) Otoczenie drzewa 

Soliter otoczony jest kamiennym kręgiem o średnicy ok. 6,0 m, którego wnętrze zasadniczo pozbawione 

jest roślinności (fot. 1). Drzewo wyrasta na wyraźnym podwyższeniu terenu w stosunku do istniejących 

dróg, zwłaszcza w odniesieniu do dróg od strony S. Maksymalna różnica poziomów wynosi ok.  0,9 m. 

Odległość pnia drzewa do wejścia do budynku katedry – 18,8 m. Najmniejsza odległość od sąsiedniego 

drzewa (cis pospolity Taxus baccata L.) od strony W wynosi 5,1 m (fot. 2 i 3).  

Intensywność użytkowania otoczenia określa się jako ciągłą (w okresie wiosenno-letnim) oraz częstą 

(w okresie jesienno-zimowym). 

 
Fot. 1. Drzewo otoczone kamiennym kręgiem, wewnątrz którego nie występuje praktycznie żadna roślinność.  

W pobliżu brukowany ciąg komunikacyjny.    
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Fot. 2 i 3. Od strony E zabudowa Opactwa. Od strony W pod skrajnym okapem korony rośnie cis pospolity Taxus baccata L. 

(zdjęcia z czerwca i października 2018 roku) 
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Ryc. 7. Plan sytuacyjny otoczenia drzewa 

 

 

 

 

 

 

główny ciąg komunikacyjny 
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3) Podstawowa diagnostyka drzewa 

Korona szeroka, rozłożysta, w bardzo dobrym stanie fizjologicznym (fot. 4). W aparacie asymilacyjnym 

w dniu badania (tj. 22 czerwca) widoczne zaawansowane uszkodzenia spowodowane przez szrotówka 

kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella (fot. 5).  

 

       

 

 

Owocowanie drzewa należy ocenić w roku 2018 na stosunkowo słabe. W koronie drzewa nie 

stwierdzono praktycznie zamierania aparatu asymilacyjnego. We wnętrzu korony od strony NW 

stwierdzono niewielką wyłamaną gałąź o średnicy ok. 7 cm (z aparatem asymilacyjnym) (fot. 15). 

Praktycznie nie stwierdzono uszkodzeń fizjologicznych aparatu asymilacyjnego. Na konarze od strony 

N na wysokości ok. 6,0 m ubytek wgłębny po wyłamanym konarze (fot.  16), który został opanowany 

przez patogena grzybowego gatunku zębniczek północny Climacodon septentrionalis powodującego 

białą zgniliznę drewna. Podczas przeglądu w czerwcu 2018 roku owocnik w początkowej fazie rozwoju 

(fot. 17). W koronie drzewa zamontowano liczne wiązania (patrz pkt. 6. 7.) 

Fot. 4. Rozłożysta korona w bardzo dobrym  

stanie fizjologicznym 

Fot. 5. Ślady żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka 

Cameraria ohridella 
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Fot. 6 i 7. Widok korony od strony N 
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Fot. 8 i 9. Widok korony od strony S 
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Fot. 10 i 11. Widok korony od strony W 
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Fot. 12 i 13. Widok korony od strony W 
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Fot. 14. Wyraźnie wytworzona korona wtórna w kierunku wschodnim 

 



 

Ekspertyza dendrologiczna „Ocena stanu zdrowotnego Pomnika Przyrody - kasztanowca zwyczajnego Benedykta”  23 

Zaobserwowano dwukierunkowy proces tworzenia się korony wtórnej: w kierunku wschodnim, gdzie 

następuje silny wzrost konarów w stronę chodnika oraz w kierunku południowym. Związane jest to 

najprawdopodobniej z wyłamaniem jednego z ważniejszych konarów konstrukcyjnych w przeszłości 

(około 8 lat wstecz).  

    

 

 

Fot. 15. Wyłamana gałąź od strony NW Fot. 16. Ubytek wgłębny na konarze od strony N 

Fot. 17. Owocnik zębniczka północnego Climacodon septentrionalis w początkowej fazie rozwoju 

 (czerwiec 2018 rok) 
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Oprócz wygonionego konaru od strony E, który osadzony jest na pniu na wysokości 1,7 m, kluczowe 

rozwidlenie pnia rozpoczyna się na wysokości 3,7 m do 4,5 m (fot. 19). Od strony W na wysokości 2,3 m 

do 3,2 m zabliźniony tkanką kallusową ubytek wgłębny, kominowy po wyłamanym wiele lat wcześniej 

dużym konarze (fot. 20). Pień drzewa jest nieznacznie przechylony w kierunku S pod kątem 21 stopni 

(fot. 21). Główny pień drzewa na różnych wysokościach ulega licznym wtórnym podziałom. Wtórne 

podziały widoczne są również na mniejszym konarze konstrukcyjnym od strony N. Na różnych 

poziomach wysokości na pniu widoczne pojedyncze ubytki wgłębne po wyłamanych w przeszłości 

konarach. Największy ślad po wyłamanym konarze o wymiarach 100 x 58 cm znajduje się od strony S 

na wysokości ok. 8,0 m i jest on sukcesywnie zabliźniany przez aktywną w tym miejscu tkankę 

kallusową (fot. 22). Oględziny przeprowadzone w październiku wykazały występowanie przy ubytku 

owocnika z rodzaju łuskwiak Pholiota sp. (fot. 23). Wygoniony konar od strony E: wysokość konaru 

1,7 m – na długości 2,0 m, 1,7 m – na długości 3,0 m. Konar prostuje się na odległości 3,75 m od pnia na 

wys. 1,9 m (fot. 26). Na pniu drzewa widoczne ślady chirurgii drzew w postaci zabezpieczania ubytków 

siatką drobnooczkową (ubytek zlokalizowany od strony S powyżej 8,0 m wysokości o wymiarach 

113 x 28 cm) oraz blachą (fot. 24 i 25). W licznych miejscach osadzenia konarów widoczne wytworzone 

„obfite drewno tensyjne” (fot. 27). Od strony S drzewo oznakowane tabliczką „Pomnik Przyrody” 

zamontowaną na wysokości 1,5 m. 

Fot. 18. Owocnik zębniczka północnego Climacodon septentrionalis w październiku 2018 roku 
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Fot. 19. Główne rozwidlenie pnia 

Fot. 20. Na pniu od strony W ubytek wgłębny, 

kominowy po wyłamanym konarze 

Fot. 21. Pień nieznacznie przechylony w kierunku S 
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Fot. 24 i 25. Ślady chirurgii drzew – ubytki zabezpieczone siatką drobnooczkową oraz blachą 

Fot. 22. Od strony S największy 

 ślad po wyłamanym konarze 

Fot. 23. Na zewnętrznej ścianie ubytku owocnik 

z rodzaju łuskwiak Pholiota sp. 
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Fot. 26. Od strony E wygoniony konar z wytworzonym drewnem tensyjnym 

 

 

1,7 m 1,7 m 1,9 m 

2,0 m 0,75 m 

Fot. 27. Drewno tensyjne w miejscu osadzenia konaru 

1,0 m 
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Fot. 28. Wady drzewa oraz znamiona chirurgii drzew od strony południowej 

 

 

ubytek zabezpieczony siatką drobnooczkową 

o wymiarach 113 x 28 cm 

 

ślad po wyłamanym konarze 

o wymiarach 100 x 58 cm 

 

blacha zabezpieczająca ubytek wzdłużny 

owocnik z rodzaju łuskwiak Pholiota  sp.  

ubytek wgłębny 

o wymiarach 50 x 30 cm 



 

Ekspertyza dendrologiczna „Ocena stanu zdrowotnego Pomnika Przyrody - kasztanowca zwyczajnego Benedykta”  29 

4) Charakterystyka gatunku zębniczek północny Climacodon septentrionalis  

Zębniczek północny Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. jest saprotrofem i pasożytem słabości 

(Łakomy i Kwaśna, 2015) występującym głównie na gatunkach żywych drzew liściastych, rzadziej na 

martwych pniakach (Wojewoda, 1973; Skirgiełło, 1977). Zasiedla takie gatunki jak klon jawor Acer 

pseudoplatanus, brzoza Betula, buk Fagus, kasztanowiec Aesculus, lipa Tilia (Koski-Kotiranta i Niemelä, 

1988). W północno-zachodniej Europie najczęstszym drzewem zasiedlanym przez patogena jest klon 

zwyczajny Acer platanoides (około 50% przypadków), lecz może zasiedlać prawie wszystkie pospolite 

drzewa liściaste zarówno rodzime, jak i egzotyczne takie jak klon Acer, kasztanowiec Aesculus, olsza 

Alnus, brzoza Betula, leszczyna Corylus, głóg Crataegus, topola Populus, wiśnia Prunus, dąb Quercus, 

jarząb Sorbus, lipa Tilia and wiąz Ulmus (Koski-Kotiranta i Niemela, 1988). Dla przykładu w Danii 

zębniczek północny rośnie prawie wyłącznie na bukach Fagus sylvatica (Knudsen i Pedersen, 1984), ale 

został również odnotowany na kasztanowcach Aesculus hippocastanum (Winge, 1945). W Norwegii 

został odnotowany na buku Fagus sylvatica (Blytt, 1905).  

Zgodnie z preferencjami siedliskowymi Erkkilä i Niemelä (1986) podzielili huby nadrzewne na trzy 

kategorie: gatunki preferujące środowiska miejskie nazywane "centrycznymi" (ang. ‘centric’), unikające 

wpływu człowieka "peryferyjnymi" (ang. ‘peripheral’), a występujące w każdym typie środowiska 

"obojętnymi" (ang. ‘indifferent’). Climacodon septentrionalis preferuje środowiska „centralne” 

z wyraźnym wpływem antropogenicznym: parki, stare ogrody dworskie, cmentarze, zadrzewione ulice 

w miastach i starych wioskach. Jest agresywnym pasożytem. Powoduje straty ekonomiczne, atakując 

stare, żyjące drzewa parkowe. Rozrasta się również przez kilka lat po śmierci żywiciela (Koski-

Kotiranta, Niemelä, 1988).  

Nieobecność gatunku w zachodniej części Norwegii i Danii oraz rozkład wykazanych stanowisk 

w Szwecji i Finlandii wskazuje na preferencję lekko kontynentalnego klimatu. Zębniczek jest rzadkim 

gatunkiem w Niemczech (Schmid-Heckel, 1985; Kreisel, 1961, 1987). Odnotowanych zostało kilka 

przypadków w Estoni (Jarva i Parmasto, 1980), a także w Austrii, Belgii, Czechach, Słowacji i Francji 

(Jülich, 1984). Najdalej wysuniętym na południe udokumentowanym stanowiskiem gatunku jest 

Jugosławia (Tortić i Jelić, 1977). W Polsce znanych jest około 10 stanowisku tego gatunku (Wojewoda, 

1973). Poza Europą gatunek występuje również w Azji oraz Ameryce Północnej (Koski-Kotiranta 

i Niemelä, 1988). 

Według Czerwonej Listy roślin i grzybów Polski posiada status rzadki (R) – potencjalnie zagrożony 

z powodu ograniczonego zasięgu geograficznego i małych obszarów siedliskowych (Mirek i in., 2002). 

Nie jest gatunkiem chronionym.  
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Ryc. 8. Zakres występowania zębniczka północnego Climacodon septentrionalis; Systematic Mycology  

and Microbiology Laboratory; Global Biodiversity Information Facility; źródło: discoverlife.org 

 

 
Ryc. 9. Zgłoszone stanowiska zębniczka północnego Climacodon septentrionalis wg Rejestru gatunków grzybów 

chronionych i zagrożonych (GREJ); stan na dzień 07 stycznia 2019 roku; źródło: grzyby.pl 

 

Owocniki grzyba są jednoroczne, tworzą się latem i jesienią, najczęściej od września do listopada, 

i często pozostają identyfikowalne do następnej wiosny i lata. Cykl rozwojowy grzyba jest, według 

różnych źródeł: 

 roczny: „Kraków, Planty, na żywym ale obumierającym Aesculus hippucastanum (1967 r . na 

martwym), co roku w lecie i w jesieni, obserwowany w latach 1964-1967” (Wojewoda, 1973); 

 dwuletni: „(…) w Smolanach i Murckach (część wschodnia rezerwatu) nowe owocniki 

obserwowano w 1995 r. (tylko w Smolanach), 1997 r. i 1999 r. (np. w 1998 r. grzyb z pewnością 

„pauzował”) (…)” (Sokół i in., 2000).  
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Owocniki występują najczęściej w miejscach zranień, na pniach, wysoko nad ziemią. Gatunek powoduje 

intensywną zgniliznę białą jednolitą (Stalpers 1978, Jiilich 1984, Gilbertson i Ryvarden 1986), 

charakteryzującą się jaśniejszym zabarwieniem zaatakowanego drewna. Rozkładowi ulegają niemal 

równocześnie wszystkie składniki porażonego drewna takie jak celuloza, lignina i  hemiceluloza. 

Powoduje to wysychanie i kurczenie się drewna, a w efekcie utratę  masy, mięknięcie, ustępowanie pod 

naciskiem i kruszenie na włókniste fragmenty (Łakomy i Kwaśna, 2015).   

 

Climacodon septentrionalis  a) spores, b) spine trama, subhymenium and hymenium in vertical section, c) spine 

apex, d) cystidia, e) upper context (a-c Niemela; d-e von Weissenberg, freeze dried);  

źródło: Koski-Kotiranta, Niemela T. (1988) 

 

Według badań Finnish Forest Research Institute (Tehro, Hantula, Hallaksela, 2007) grzyby są główną 

przyczyną zmniejszonej wytrzymałości mechanicznej drzew.  

Gatunki G. lipsiense i P. igniarius były najczęściej izolowane z miejsc pnia o największym horyzontalnym 

zasięgu zgnilizny – w punkcie o największym prawdopodobieństwie pęknięcia,  występującym u 76% 

zaatakowanych przez grzyba drzew na wysokości poniżej 1,0 m; zwiększając tym samym 

prawdopodobieństwo upadku całych drzew. Dla porównania rozkład spowodowany przez R. populinus 

na gatunku klon Acer często znajdował się w obszarze dużych gałęzi, często w rozwidleniach, 

zwiększając ryzyko ich złamania. Rozkład spowodowany przez Pholiota spp., Armillaria spp. i Pleurotus 
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spp. rzadko dochodził do warstwy kambium. Grzyby te sporadycznie były rzadko izolowane 

z granicznego punktu rozkładu. Gatunki Hypholoma spp., C. septentrionalis i R. populinus były często 

obecne w granicznym punkcie rozkładu, ale ten rzadko lub nigdy nie sięgał do warstwy kambium.   

 
Ryc. 11. Schemat budowy drewna pnia drzewa, źródło: Drzewa w krajobrazie.  

Podręcznik praktyka (2014), rys. Jakub Józefczuk 

C. septentrionalis i P. igniarius były często odnotowywane w  drzewach o zaawansowanym stadium 

rozkładu pnia. P. igniarius był  w stanie spowodować rozległą zgniliznę, ale wyniki wskazywały 

na powolny postęp rozkładu. Seehann (1979) opisał P. igniarius jako patogen z powodujący 

rozproszoną zgniliznę sercowatą, rozszerzającą się na zewnątrz. W oparciu o obecne wyniki, to samo  

dotyczy C. septentrionalis, jednak wywołany rozkład nie osiągnął bieli w żadnej zbadanej próbce. 

Wyniki badań wskazują, iż C. septentrionalis jest gatunkiem mniej agresywnym, z przewidywalnym 

schematem rozkładu tkanki drzewnej. 

Ryc. 12. Porównanie procentowe rozkładu tkanki drzewnej przez poszczególne grzyby 
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Warto zaznaczyć, iż według Rayner i Boddy (1986) deprecjacja tkanki żywych drzew zwykle nie jest 

spowodowana przez pojedynczy gatunek grzyba, lecz raczej przez szereg różnych organizmów .   

 

 

 

 

5) Opis ogólny stanu systemu korzeniowego 

Badanie sondą arborystyczną nie wykazało obecności zgnilizny. Korzenie szkieletowe znajdują się 

w dobrej kondycji zdrowotnej. Stabilizacja drzewa w gruncie jest  zadowalająca, o czym świadczą wyniki 

badań urządzeniem DynaRoot  (więcej informacji w pkt. 9).  

6) Ocena stanu zdrowotnego drzewa 

a) ocena żywotności wg skali Kasprzaka (2005) IV 

b) ocena zdrowotności wg skali Pacyniaka i Smólskiego (1973) 1/2 

c) ocena witalności drzewa wg skali Roloffa (1989) 1/2 

d) ocena statyki drzewa (klasyfikacja FRC) A/B 

 

Podczas oględzin nie stwierdzono występowania chronionych gatunków: ptaków, mszaków i porostów 

oraz siedlisk objętych ochroną. Stwierdzono występowanie owocnika patogenu grzybowego gatunku 

zębniczek północny Climacodon septentrionalis, który znajduje się w rejestrze Czerwonej listy roślin 

i grzybów Polski. 

Ryc. 13. Potencjał poszczególnych grzybów do wywoływania rozkładu tkanki drzewnej 
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7) Opis wiązań w koronie 

Dnia 12 października 2018 roku został wykonany arborystyczny przegląd korony drzewa. Stwierdzono 

występowanie szeregu wzajemnie krzyżujących się wiązań, zarówno statycznych jak dynamicznych, 

których aktualny układ w przeważającej części nie jest zgodny z zasadami montażu wiązań 

zabezpieczających.  

Istnieje niezpieczeństwo złamania odcinka przewodnika, do którego zamocowane jest górne wiązanie 

największego konaru od strony północnej. Konar w miarę rozrastania się zwiększa napięcie liny, co 

może doprowadzić do złamania przewodnika oraz znacznego uszkodzenia lub zniszczenia drzewa. 

Zagrożony przewodnik wskazuje na konieczność analizy podjęcia działań odciążających, w tym:  

a) Dokładnego przeanalizowania możliwości odciążenia starych lin stalowych przy pomocy 

nowych wiązań.  

b) Przeprowadzenia specjalistycznego przeglądu wiązań z określeniem ich obecnej funkcji 

zabezpieczającej i stablilizującej praz pomiaru napięcia lin stalowych. 

c) Rozważenia możliwości zastosowania cięć wycofujących (ang. ‘retrenchment pruning’) 

w większym zakresie, co wymaga wielkiej ostrożności i szczegółowej analizy. 

Szacunkowe obliczenia naprężeń w przekroju zagrożonego przewodnika znajdują się w załączniku nr 6 

do ekspertyzy. 

 
Fot. 29. System wiązań elastycznych i stalowych w koronie drzewa 
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  Fot. 30. Elementy wiązania stalowego 
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7. Interpretacja badań tomografem  

Diagnoza stanu zdrowotnego pni drzew prowadzona przy zastosowaniu tomografu dźwiękowego 

polega na analizie różnicowania się prędkości dźwięków rozchodzących się w poprzek pni (Mattheck 

i Bethge 1996). Tomograf dźwiękowy służy do bezinwazyjnego wykrywania stopnia rozkładu oraz 

ubytków w drzewach, wykorzystując zależność rozchodzenia się prędkości dźwięku w  drewnie od 

modułu elastyczności i gęstości badanego drzewa. Metoda opiera się na założeniu, że przy bardzo dobrej 

strukturze drewna (drewno w pełni zdrowe, bez ubytków) prędkość przechodzenia fal dźwiękowych 

przez badany przekrój poprzeczny drzewa wynosi 100%. W  przypadku jakichkolwiek zmian 

w strukturze drewna prędkość ta maleje, co zostaje uwidocznione odpowiednią kolorystyką na 

tomogramie (wydruk z tomografu). Podczas tworzenia tomogramu pod uwagę brane są głównie dwie 

grupy kolorów i kolor zielony: 

1. brązowy/czarny – oznaczają prędkości od ok. 60% do 100%, 

2. biały/niebieski/różowy/fioletowy – oznaczają prędkości od 0% do ok. 40%, 

oraz kolor zielony, który sygnalizuje prędkości od 40% do 60%. Należy zaznaczyć, że im jaśniejszy kolor 

w danej kolorystyce, tym prędkość rozchodzenia się dźwięku jest mniejsza. 

Kolor z grupy 2 (biały, niebieski, różowy, fioletowy) należy traktować, jako jedną klasę o najsłabszej 

strukturze drewna, kolor zielony, jako przejściowy (struktura lepsza od drewna w  obszarze koloru 

fioletowego jednak odległa od optymalnej). Kolor czarny i odcienie brązowego można przyjąć jako 

drewno właściwe.  

Niezależnie od wyników badania tomograficznego należy zwrócić uwagę na to, iż nie zawsze niższa 

gęstość drewna jest wynikiem jego rozkładu. U niektórych gatunków drzew liściastych, w części 

przyrdzeniowej występuje tzw. drewno mokre, które nie tylko nie obniża statyki drzew, ale wręcz 

chroni przed działaniem grzybów patogenicznych (Chomicz 2010). 

 

 

1) Analiza tomogramów 

Zakres badań tomografem dźwiękowym objął pień oraz konar, na którym stwierdzono występowanie 

owocnika zębniczka północnego Climacodon septentrionalis. 
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Ryc. 14. Orientacyjne zobrazowanie poziomów przeprowadzonych badań tomografem dźwiękowym, 

źródło: www.benedyktyni.net 

 

a) Diagnostyka rozkładu tkanki drzewnej wewnątrz pnia 

 Badanie przeprowadzono na wysokości 93 cm od poziomu gruntu w kierunku 

prostopadłym do przebiegu osi morfologicznej pnia. Uzyskany tomogram wykazuje 

rozkład tkanki drzewnej obejmujący 82% centralnej części płaszczyzny przekroju 

poprzecznego pnia. Od strony W stwierdzono aktywną tkankę obwodową grubości 

ok. 12 cm. Od strony NW i S tkanki obwodowe są nieznacznych rozmiarów. 

 Badanie przeprowadzono na wysokości 200 cm od poziomu gruntu w kierunku 

prostopadłym do przebiegu osi morfologicznej pnia. Uzyskany tomogram wykazuje 

zmiany strukturalne tkanki drzewnej na poziomie 92% płaszczyzny przekroju 

poprzecznego pnia w jego w centralnej części. Tkanki obwodowe są nieznacznych 

rozmiarów. 

Uzupełniające badanie z dnia 12 lipca 2019 roku przeprowadzono dwukrotnie na 

wysokości 200 cm od poziomu gruntu w kierunku prostopadłym do przebiegu osi 

morfologicznej pnia. Badanie miało na celu weryfikację poprzedniego wyniku z dnia 

22 czerwca 2018 roku. Uzyskane tomogramy wykazują zmiany strukturalne tkanki 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

Ubytek wgłębny z owocnikiem  

zębniczka północnego 

Climacodon septentrionalis 
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drzewnej na poziomie 74-76% płaszczyzny przekroju poprzecznego pnia w jego 

w centralnej części. Od strony N stwierdzono aktywną tkankę obwodową o grubości 

około 17-20 cm, od strony E 20-30 cm, od strony NW 16-19 cm, od strony W 13-18 cm. 

Tkanka obwodowa o mniejszej grubości występuje od strony S i wynosi około 9-11 cm. 

Tkanki obwodowe nieznacznych rozmiarów stwierdzono od strony W, SW i SE.  

 Diagnostykę przeprowadzono na wysokości 440 cm od poziomu gruntu w kierunku 

prostopadłym do przebiegu osi morfologicznej pnia. Rozkład tkanki drzewnej obejmuje 

73% płaszczyzny przekroju poprzecznego pnia w jego w centralnej części. Tkanki 

obwodowe nieznacznych rozmiarów stwierdzono od strony S, W i E1. Drewno 

wykazujące nienaruszoną strukturę w obwodowych partiach pnia wykazuje grubości 

do 17 cm. 

Interpretacja powyższych wyników pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż wewnątrz pnia 

występuje rozległy ubytek kominowy, co jest zjawiskiem typowym dla sędziwych drzew. 

Drewno odkładane do tzw. „komina” nie spełnia funkcji fizjologicznych, a transport wody 

i asymilatów odbywa się tkankami obwodowymi. 

b) Diagnostyka rozkładu tkanki drzewnej wewnątrz konaru 

 Diagnostykę przeprowadzono na wysokości 370 cm od poziomu gruntu u nasady konaru. 

Tomogram wykazuje zmiany strukturalne obejmujące 49% przekroju poprzecznego konaru. 

Rozkład tkanki drzewnej występuje głównie w E i SW2 części przekroju konaru. Stwierdzono 

występowanie nielicznych pęknięć. 

 Badanie przeprowadzono na wysokości 530 cm od poziomu gruntu, poniżej ubytku, w którym 

stwierdzono występowanie owocnika zębniczka północnego Climacodon septentrionalis. 

Rozkład tkanki drzewnej obejmuje 43% płaszczyzny przekroju poprzecznego konaru 

w  kierunku W – E3. Obwodową część przekroju charakteryzuje drewno bez oznak zmian 

strukturalnych. Ubytek należy lokalizować względem czujnika nr 1, co potwierdza drewno 

o zmniejszonej gęstości  w skrajnej, obwodowej części konaru. 

 Analiza rozkładu drewna nad ubytkiem została przeprowadzona na wysokości 580 cm od 

poziomu gruntu. Przekrój poprzeczny konaru charakteryzuje się postępem zmian 

strukturalnych na poziomie 48% i obejmuje centralną część. Rozkład nosi znamiona zgnilizny 

rozproszonej, co jest charakterystyczne dla gatunków beztwardzielowych. Obserwuje się 

                                                           
1 Kierunek N zlokalizowany przy czujniku nr 10. 

2 Kierunek N zlokalizowany przy czujniku nr 8. 

3 Kierunek N zlokalizowany przy czujniku nr 5. 
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rozkład tkanki powodowany przez patogen grzybowy, zlokalizowany od strony czujnika nr 6, 

gdzie tkanka obwodowa wykazuje zmiany gęstości struktury. 

 Badanie przeprowadzono na wysokości 650 cm od pozimu gruntu. Tomogram wykazuje rozkład 

tkanki drzewnej obejmujący 47% przekroju poprzecznego konaru, głównie w jego centralnej 

części. Tkanka obwodowa nie wykazuje rozkładu z wyjątkiem fragmentu od strony  W4. 

Tomogram wskazuje również nieliczne pęknięcia wewnątrz konaru. 

Poziom rozkładu tkanki drzewnej na wszystkich poziomach badanego konaru kształtuje się 

na zbliżonym poziomie (43-49%). Zmiany deprecjacji nie są znaczne w porównaniu 

z wynikami badań z października 2015 roku, udostępnionymi przez Zamawiającego. Wyniki 

wykazują pęknięcia promieniste wewnątrz konaru. Z biegiem czasu rozkład będzie 

postępował, w wyniku czego konar będzie (podobnie jak pień) tzw. kominem, co jest 

zjawiskiem naturalnym. Należy jednak stale obserwować rozwój owocnika zębniczka 

północnego Climacodon septentrionalis i jego wpływ na rozkład drewna. 

  

                                                           
4 Kierunek N zlokalizowany przy czujniku nr 3. 
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Fot. 31. Badanie tomografem dźwiękowym wykonane 

na wysokości 200 cm 

Fot. 32. Badanie tomografem dźwiękowym  

na wysokości 93 cm 

Fot. 33. Badanie tomografem dźwiękowym na wysokości 93 cm, źródło: K. Borkowski 
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8. Interpretacja wyników testów obciążeniowych  

Podczas oceny ryzyka wywrotu drzewa lub złamania pnia zostaje określony współczynnik 

bezpieczeństwa SF, jaki drzewo musi spełniać w przestrzeni publicznej (poziom ryzyka musi być 

akceptowalny). Wartości graniczne współczynnika przedstawiono w poniższej tabeli:  

Tab. 1. Poziom ryzyka względem wartości współczynnika bezpieczeństwa SF 

Wartość 
współczynnika SF 

Poziom ryzyka 
Konieczność wykonania zabiegów 
minimalizujących poziom ryzyka 

1 2 3 

≤1 drzewo stwarza wysokie ryzyko + 

1 – 1,5 drzewo stwarza średnie ryzyko + 

1,5≤ drzewo jest bezpieczne - 

 

Koniecznym jest, aby analiza wyników uwzględniała wady drzewa, które mogą wpływać na 

wytrzymałość pnia. 

Tab. 2. Zastosowane parametry i warunki 

Lp. Parametr Wartość 

Korona 

1. powierzchnia korony 325 m2 

2. wysokość środka korony 12,5 m 

Kotwiczenie liny 

3. wysokość montażu liny na drzewie 12,3 m 

4. 
różnica poziomów pomiędzy punktem kotwiczenia 

a systemem korzeniowym drzewa 
0,0 m 

5. odległość punktu kotwiczenia od drzewa 27,0 m 

Wiatr 

6. prędkość wiatru podczas testu < 25 km/h 

7. referencyjna prędkość wiatru 140 km/h (38,8 m/s) 

8. współczynnik oporu 0,35 

Elastometry 

9. wysokość montażu elastometru nr 1 0,93 m 

10. wysokość montażu elastometru nr 2 1,60 m 

11. czułość zmiana 1 cyfry powoduje zmianę o 0,26 µm 

Inklinometry dwuosiowe 

12. wysokość montażu inklinometrów (2 szt.) poziom gruntu 

13. czułość 0,001° 

Siła 

14. zastosowana maksymalna siła ciągnięcia 18 kN 
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Współczynniki bezpieczeństwa dla korzeni drzew to: 3,69 i 4,47. Oznacza to, że wyrwanie drzewa przez 

wiatr jest mało prawdopodobne, nawet w warunkach burzowych, gdy prędkość wiatru wyniesie 

140 km/h. Struktura systemu korzeniowego drzewa jest bezpieczna. 

Współczynnik bezpieczeństwa pnia drzewa na wysokości 0,93 m oraz 1,60 m wynosi 2,92 i 3,12. 

Oznacza to, iż pień drzewa na mierzonej wysokości jest bezpieczny nawet przy prędkości wiatru 

140 km/h pomimo obecności degradacji biologicznej wewnątrz pnia. 

Ważność testu 

Ze względu na wartość i rangę drzewa, duże wymiary oraz obecność degradacji biologicznej, powyższa 

ocena obowiązuje do czerwca 2021 r. 

Poniżej przedstawiono wygenerowane raporty uzyskane po przeprowadzonych badaniach.  Niebieskie 

punkty oznaczają pomiar zarejestrowany przez czujniki. Czerwona krzywa charakteryzuje teoretyczną, 

idealną wartość pomiarów. 

 

      

 

 

Fot. 34. Elastometry zamontowane na pniu  

oraz tabliczka ‘Pomnik Przyrody” 
Fot. 35. Miejsce montażu liny 
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Ocena stabilności korzeni przy pomocy dwóch inklinometrów 

 

 

 

Ryc. 15. Pomiary zarejestrowane przez inklinometr nr 1 

 

 

Ryc. 16. Pomiary zarejestrowane przez inklinometr nr 2 
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Ocena bezpieczeństwa pnia przy użyciu dwóch elastometrów 

 

 

 

Ryc. 17. Pomiary zarejestrowane przez elastometr nr 1 

 

 

Ryc. 18. Pomiary zarejestrowane przez elastometr nr 2 
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9. Analiza wyników badania DynaRoot 

 

Analiza stabilności systemu korzeniowego w gruncie za pomocą urządzenia DynaRoot opiera się na 

określeniu współczynnika bezpieczeństwa SF, podobnie jak w przypadku wykonywania testów 

obciążeniowych. Wartości graniczne poziomu ryzyka przedstawia poniższe zestawienie.  

 

Tab.3. Poziom ryzyka względem wartości współczynnika bezpieczeństwa SF 

Wartość 
współczynnika SF 

Poziom ryzyka 
Konieczność wykonania zabiegów 
minimalizujących poziom ryzyka 

1 2 3 

≤1 drzewo stwarza wysokie ryzyko + 

1 – 1,5 drzewo stwarza średnie ryzyko + 

1,5≤ drzewo jest bezpieczne - 

 

Tab. 4. Dane techniczne i przyjęte wartości 

Lp. Parametr Wartość 

Anemometr 

1. częstotliwość próbkowania 1 Hz 

2. dokładność 0,2 km/h 

Inklinometry dwuosiowe 

3. wysokośc montażu inklinometrów (3 szt.) poziom gruntu 

4. czułość 0,001° 

Wiatr 

5. referencyjna prędkość wiatru 120 km/h 

 

Analiza stabilności systemu korzeniowego wykazała wysoki współczynnik bezpieczeństwa SF, tj. na 

poziomie 4,63; 3,65 oraz 5,54. Oznacza to, iż korzenie drzewa charakteryzują się dużą stabilnością 

w gruncie w odniesieniu do aktualnego naporu wiatru podczas pomiarów. 

Poniżej przedstawiono wygenerowane raporty uzyskane po przeprowadzonych badaniach. Szare 

kropki na wykresach oznaczają zarejestrowany pomiar, natomiast niebieska linia określa estymację 

teoretycznych wyników. 
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Fot. 36. Anemometr Fot. 37. Inklinometr dwuosiowy  

zamontowany przy podstawie pnia 

Fot. 38. Widok na kasztanowca oraz zamontowany maszt z anemometrem  
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   Ryc. 20-22. Pomiary zarejestrowane przez inklinometry dwuosiowe 
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10. Interpretacja badań rezystografem  

Do analizy wytrzymałości mechanicznej i rozkładu drewna wewnątrz pnia zastosowano rezystograf 

oporowy. Metoda pomiaru jest mało inwazyjna ze względu na ingerencję w strukturę tkanki drzewnej 

w miejscu wykonywanego badania wiertłem o średnicy roboczej 3 mm. Pomiar polega na 

mikroprocesorowym zapisie siły oporu skrawania wiertła (o automatycznym, stałym posuwie) jaki 

stawia drewno. Rezystograf umożliwia dostosowanie prędkości wiercenia oraz czułości odczytu 

napotykanego przez wiertło oporu do twardości drewna. Maksymalna głębokość pomiaru wynos i 

400 mm, co pozwala uzyskać informację odnośnie grubości istniejącej tkanki obwodowej, której 

szerokość umożliwia pozostawienie drzewa oraz określenie poziomu stwarzanego ryzyka wywrotu lub 

złamania pnia i podjęcie decyzji odnośnie zachowania lub usunięcia drzewa. Badania przeprowadzone 

przy pomocy rezystografu oporowego dają rzeczywisty obraz twardości drewna oraz dokładny zakres 

ubytków wewnętrznych w odróżnieniu od tomografii akustycznej, gdzie margines błędu może wynosić 

do około kilkunastu procent (Suchocka, Kolasiński 2018). 

 

Otrzymane wyniki pomiaru zapisywane są w formie wykresu liniowego w skali 1:1 amplitudzie oporów 

skrawania co 12,5%: 

1) pierwsze 9 mm pomiaru to tzw. strefa wejścia, która oznacza moment od uruchomienia 

urządzenia do naruszenia kory. Niekiedy strefa wejścia może się wydłużyć ze względu na 

pofałdowania i bruzdy w korze, 

2) wykres o średniej amplitudzie oporów skrawania w przedziale powyżej 75% na odcinku 

dłuższym niż 1 cm oznacza drewno bardzo twarde o wysokich parametrach 

wytrzymałościowych bez jakichkolwiek oznak deprecjacji tkanki drzewnej. Krótkie odcinki 

mogą oznaczać napotkany sęk, 

3) wykres o średniej amplitudzie oporów skrawania w przedziale 50 – 75% na odcinku dłuższym 

niż 1 cm oznacza drewno twarde o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, 

4) wykres o średniej amplitudzie oporów skrawania mieszczącej się w przedziale 25 – 50% na 

odcinku dłuższym niż 1 cm oznacza drewno średnio twarde, zachowujące parametry 

wytrzymałościowe, które odpowiada klasom drewna średniej jakości.  

5) linia wykresu znajdująca się poniżej 25% na długości odcinka większej niż 1 cm oznacza drewno 

o obniżonych parametrach wytrzymałościowych ze względu na postępujący rozkład,  

6) płaski charakter wykresu należy interpretować jako bardzo niski opór skrawania. Długi odcinek 

oznacza destrukcję tkanki drzewnej, natomiast odcinki krótkie mogą świadczyć o  pęknięciach 

wewnątrz pnia, 
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7) wysokie amplitudy oporów skrawania mogą świadczyć o rozwarstwieniu drewna w obrębie 

słojów rocznych, powodowanym przez patogeny grzybowe (rozkład  drewna wczesnego 

następuje szybciej niż drewna późnego). 

 

 

1) Analiza rezystogramów 

Badanie rezystografem oporowym przeprowadzono w czterech kierunkach prostopadłych do osi 

morfologicznej pnia na głębokości 40 cm: 

a) na wysokości 185 cm w kierunku SE-NW – badanie nie wykazało zmian strukturalnych, które 

mogłyby negatywnie wpływać na statykę drzewa. Badanie wykazało wysoką wartość siły oporu 

skrawania na całej długości odwiertu z wyłączeniem fragmentu na głębokości 26-27 cm. 

b) na wysokości 190 cm w kierunku SW-NE – podczas analizy wyników badania nie stwierdzono 

niepokojących zmian gęstości tkanek drzewnych. Na głębokości 36-40 cm widoczne nieznaczne 

zmiany strukturalne drewna. 

c) na wysokości 190 cm w kierunku W-E – badanie wykazało początkowe stadium zmian 

strukturalnych drewna na całej długości odwiertu.  

d) na wysokości 220 cm w kierunku N-S – badanie nie wykazało zmian strukturalnych tkanki 

drzewnej. Niewieki spadek siły oporu skrawania na głębokości 27-29,5 cm. 

 

Wnioski ogólne: 

Badania nie wykazały pęknięć w obrębie stref pomiaru. Nie stwierdzono występowania drewna 

o cechach destrukcji strukturalnej. Wysoki opór siły skrawania wystąpił najprawdopodobniej w wyniku 

obecności korzeni przybyszowych lub aktywnych kolumn kambialnych w obrębie rozległego ubytku 

wewnątrz pnia, które charakteryzują się znaczną twardością drewna.  

 
Zdj. 39. Badanie rezystografem oporowym 
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11. Analiza wyników badań gleby i wody 

W związku z wykonywaną opinią dendrologiczną przeprowadzono badania glebowe  oraz badania wody 

mające na celu określenie zawartości mikro– i makroelementów oraz pierwiastków (w tym metali 

ciężkich) w glebie i wodzie używanej do nawadniania przedmiotowego drzewa . Dodatkowo 

przeprowadzono analizę wyników badań wraz z opracowaniem wniosków oraz zaleceń. 

Data poboru: 11 lipca 2018 roku 

Data przekazania próbek do analizy: 12 lipca 2018 roku 

Badania wykonano w dniach:  12–25 lipca 2018 roku 

1. Sprawozdanie z badań glebowych nr GO/220/2018 

Zakres badań laboratoryjnych obejmował: 

a) Przygotowanie próbki do analizy. 

b) Oznaczenie pH w wodzie oraz azotu azotanowego metodą potencjometryczną. 

c) Oznaczenie wartości zasolenia metodą konduktometryczną. 

d) Oznaczenie zawartości makroelementów: 

 fosforu metodą spektrofotometryczną, 

 potasu metodą FAES, 

 wapnia i magnezu metodą ASA, 

 chlorków metodą potencjometryczną.  

e) Oznaczenie zawartości przyswajalnych mikroelementów: cynku, miedzi, manganu i żelaza  

metodą ASA. 

Wyniki badań:  

Kod próbki 

Składnik badany (w mg/dm3 gleby) 

Mikroelementy 

cynk 
Zn 

miedź 
Cu 

mangan 
Mn 

żelazo 
Fe 

GO/220/1 7,33 4,69 3,32 63,17 

 

Kod próbki 
pH  

w H2O 
Zasolenie 

gNaCl/dm3 

Składnik badany (w mg/dm3 gleby) 

azot  
N-NO3 

Makroelementy 

fosfor 
P 

potas 
K 

wapń  
Ca 

magnez  
Mg 

chlorki 
Cl 

GO/220/1 7,8 0,31 11 100 155 3787 141 <21,3 

Zakres  wysoki   optymalny niski wysoki optymalny wysoki wysoki  optymalny 
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Wnioski: 

Gleba charakteryzuje się optymalną wartością potasu K, chlorków Cl oraz zasolenia NaCl. Stwierdzono 

niską zawartość azotu N-NO3 oraz wysoką wartość pH w H2O, fosforu P, wapnia Ca i magnezu Mg.  

                                                                                                       

2. Sprawozdanie z badań glebowych nr GR/1035/2018  

Zakres badań laboratoryjnych obejmował: 

a) Przygotowanie próbki do analizy. 

b) Oznaczenie substancji organicznej metodą wagową.  

c) Oznaczenie siarki siarczanowej metodą nefelometryczną.  

Wyniki badań: 

Kod próbki 

Składnik badany  
(w mg/100g p.s.m.) Substancja 

organiczna  
% 

S-SO4 

GR/1035/1 2,10 3,01 

Ocena zawartości  bardzo wysoka - 

 

Wnioski: 

Gleba charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością siarki.  

3. Sprawozdanie z badań glebowych nr GX/391/3  

Zakres badań laboratoryjnych obejmował: 

a) Przygotowanie próbki do analizy. 

b) Oznaczenie azotu amonowego i azotanowego metodą spektrofotometryczną. 

c) Oznaczenie zawartości metali ciężkich: 

 kadmu, niklu, ołowiu, miedzi i cynku metodą ASA; 

 rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci. 
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Wyniki badań: 

Kod próbki 
Warstwa 

(cm) 

Kategoria 
agronomiczna 

gleby 

Zawartość  
Nmin mg/kg s.m. 

gleby 
Zawartość 

Nmin w 
kg/ha 

Zawartość 
Nmin w 
kg/ha w 

warstwie  
0-60 cm N-NO3 N-NH4 

GX/391/1 0-30 
lekka 

2,60 3,30 26,6 
45,5 

GX/391/2 31-60 1,40 2,80 18,9 

Ocena zawartości Nmin  niska 

 

Kod 
próbki 

s.m. % 

Zawartość całkowita w mg/kg suchej masy 

Metale ciężkie 

kadm 
Cd 

nikiel 
Ni 

ołów  
Pb 

miedź 
Cu 

cynk 
Zn 

rtęć  
Hg 

GX/391/3 98,0 ± 0,4 
0,116 ± 
0,033 

7,55 ± 1,26 35,7 ± 7,4 15,2 ± 2,7 32,4 ± 5,88 
0,1311 ± 
0,0127 

Zakres dopuszczalny 2 100 100 100 300 2 

 

Wnioski: 

Gleba charakteryzuje się niską zawartością azotu mineralnego (Nmin). Zawartości kadmu Cd, niklu Ni, 

ołowiu Pb, miedzi Cu, cynku Zn i rtęci Hg mieszczą się w dolnych granicach wartości dopuszczalnych.  

 

4. Sprawozdanie z badań wody nr WO/9/2018 

Zakres badań laboratoryjnych obejmował: 

a) Przygotowanie próbki do analizy. 

b) Określenie zawartości makroelementów: 

 oznaczenie azotu azotanowego, fosforu, potasu, wapnia, magnezu i chlorków. 

c) Określenie zawartości mikroelementów: 

 oznaczenie cynku, miedzi, manganu i żelaza. 

 

d) Określenie twardości węglanowej. 

e) Określenie zasolenia.  
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Wyniki badań:  

Kod próbki pH 

Składnik badany w mg/dm3 

Makroelementy 

azot 
N-NO3 

fosfor  
P 

potas  
K 

wapń 
Ca 

magnez 
Mg 

chlorki 
Cl 

WO/9/1 7,4 <3,9 4 7 228 80 100 

Zakres 
dopuszczalny 

 6,0 – 
9,0 

 <15  bd  bd bd   bd <400 

 

Kod próbki 

Składnik badany w mg/dm3 

Zasolenie  
w mS 

Twardość 
węglanowa wody 

w⁰ dH 

Mikroelementy 

cynk 
Zn 

miedź 
Cu 

mangan 
Mn 

żelazo 
Fe 

WO/9/1 0,05 <0,05 0,31 <0,05 1,84 36,8 

Zakres 
dopuszczalny 

<0,2 <0,2   <0,8  <2  bd  bd 

 

Tab. 5. Charakterystyka jakości wód według podziału Thorna i Petersona stosowana w USA 

Klasy 
Konduktywność 

EC 10 mS 
Zawartość soli 

w mg/dcm3 
Jakość wody 

C1 0,25 200 

Woda o niskim zasoleniu, może być używana do 
nawodnień większości roślin na większości gleb 

bez obawy ich zasolenia. Melioracje przemywające 
mogą być konieczne tylko przy wyjątkowo małej 

przepuszczalności gleb.  

C2 0,25 - 0,75 200-500 

Woda o umiarkowanym zasoleniu, może być 
używana do nawodnień wszelkich roślin na 

glebach przepuszczalnych. W warunkach małej 
przepuszczalności należy dobierać rośliny 

odporniejsze na zasolenie oraz zapewnić dobre 
przemywanie.  

C3 0,75 - 2,25 500-1500 

Woda o średnio wysokim zasoleniu, może być 
używana tylko na glebach o średniej lub dużej 
przepuszczalności. Konieczne jest regularne 
przemywanie i dobór roślin odpornych na 

zasolenie.  

C4 2,25 - 4,00 1500-2500 

Woda o wysokim zasoleniu, może być używana do 
nawadniania roślin odpornych i tylko na glebach 

o bardzo dużej przepuszczalności przy 
zapewnionym intensywnym przemywaniu.  

C5 4,00 - 6,00 2500-3800 

Woda o bardzo wysokim zasoleniu, w zasadzie nie 
wskazana do nawodnień. Wyjątkowo może być 

używana do nawadniania bardzo odpornych roślin 
i tylko na glebach przepuszczalnych przy ich 

częstym przemywaniu.  

C6 > 6,00 > 3800 
Woda o nadmiernym zasoleniu, nie powinna być 

używana do nawadniania.  
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Wnioski:  

Jednym z mierników jakości wody jest zasolenie, którego wskaźnikiem jest przewodność elektryczna 

(konduktywność). Według tabeli jakości wód według podziału Thorna i Petersona stosowanej w USA, 

konduktywność badanej wody używanej do podlewania wynosi 1,84. Wynik wskazuje na występowanie 

wody o średnim zasoleniu, dopuszczalnej do użytkowania na glebach o średniej lub dużej 

przepuszczalności.  

W Polsce przydatność wody do nawadniania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

29 listopada 1975 roku w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz 

kar pieniężnych za naruszanie tych warunków (Dz. U. 1975 nr 41, poz. 214), zgodnie z którym woda 

używana do nawadniania musi odpowiadać klasie III.   

 

Tab. 6. Niektóre wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych 

Wskaźnik  Jednostka stężenia III klasa czystości  Wynik badania Ocena 

azot azotanowy  N-NO3/dm3 <15 <3,9 ↓ 

fosfor (P) mg/dm3 bd 4 - 

potas (K) mg/dm3 bd 7 - 

wapń (Ca) mg/dm3 bd 228 - 

magnez (Mg) mg/dm3 bd 80 - 

chlorki (Cl) mg/dm3 <400 100 ↓ 

cynk (Zn) mg/dm3 <0,2 0,05 ↓ 

miedź (Cu) mg/dm3 <0,2 <0,05 ↓ 

mangan (Mn) mg/dm3 <0,8 0,31 ↓ 

żelazo (Fe) mg/dm3 <2 <0,05 ↓ 

zasolenie  mS bd 1,84 - 

twardość węglanowa wody ⁰dH bd 36,8 - 

pH pH 6,0-9,0 7,4 - 

 

 

Wnioski: 

Wyniki badań mieszczą się w podanych normach.  
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12. Analiza bezpieczeństwa otoczenia 

Odległość obiektu dla którego drzewo może stwarzać ryzyko uszkodzeń w przypadku wywrócenia 

wynosi 1,5 wysokości. Przy wysokości kasztanowca mierzącego 25,0 m oznacza to strefę  ryzyka 

występującą w promieniu 37,5 m. W przypadku zagrażającej gałęzi za strefę zagrożenia uznaje się 

promień wynoszący jej dwie długości.  

 

 

 

Ryc. 23. Wygrodzona strefa wokół drzewa 

 

W celu zminimalizowania ryzyka wyłączono z użytkowania ścieżkę biegnącą od strony północnej oraz 

zastosowano tymczasowe ogrodzenie terenu wokół drzewa, co przyczyniło się do obniżenia poziomu 

ryzyka. Dodatkowo podczas silnych wiatrów (powyżej 20 m/s) stosuje się wyłączenie większej części 

terenu umożliwiając odwiedzającym wejście do kościoła przez kaplicę boczną. 

główny ciąg komunikacyjny 

strefa wyłączona z użytkowania 

strefa wyłaczona z użytkowania podczas 

silnych wiatrów 
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13. Zalecenia i wnioski  

1) Z wnętrza korony od strony E należy usunąć całkowicie martwy konar z wysokości ok. 4,0 m. 

2) Od strony SW należy skrócić martwą końcówkę konaru na odcinku 0,4 m (fot. 47 i 48).  

                    

Fot. 47 i 48. Martwa końcówka konaru od strony SW 

3) Należy usunąć cienką, zwisającą gałąź od strony N (fot. 49 i 50). 

      

Fot. 49 i 50. Zwisająca gałąź od strony N 
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4) Od strony W należy usunąć wyłamaną gałąź z centralnej części korony (fot. 51). 

 

Fot. 51. Wyłamana gałąź od strony W 

5) Przeprowadzenie specjalistycznego przeglądu wiązań oraz ich regularne kontrolowanie, 

a z powodu istnienia niebezpieczeństwa złamania odcinka przewodnika, do którego 

zamocowane jest górne wiązanie największego konaru od strony północnej należy koniecznie 

dokonać analizy podjęcia działań odciążających, w tym: 

a) Dokładnego przeanalizowania możliwości odciążenia starych lin stalowych przy pomocy 

nowych wiązań.  

b) Przeprowadzenia specjalistycznego przeglądu wiązań z określeniem ich obecnej funkcji 

zabezpieczającej i stablilizującej praz pomiaru napięcia lin stalowych. 

c) Rozważenia możliwości zastosowania cięć wycofujących (ang. ‘retrenchment pruning’) 

w większym zakresie, co wymaga wielkiej ostrożności i szczegółowej analizy.  

6) Aktualny stan fizjologiczny drzewa (bardzo dobry) nie wskazuje na konieczność wykonywania 

jakichkolwiek cięć po obrysie korony całego drzewa w celu zredukowania powierzchni. 

Niemniej jednak z uwagi na fakt tworzenia się wtórnej korony w kierunku wschodnim oraz 

konieczność odciążenia konarów przewodnikowych i wiązań, analizy wymaga temat 

możliwość stymulowania procesu tworzenia i kształtowania wtórnej korony. Każde podjęte 

w tym kierunku działanie wymaga szczególnej wnikliwości i ostrożności.  

7) Wskazane jest zastosowanie cięć wycofujących (‘retrenchment') konaru przejmującego rolę 

przewodnika, wyrastającego na konarze od strony N (z owocnikami zębniczka północnego) . 

W tym przypadku zaleca się wykonanie cięć po obrysie, obejmujących nie więcej niż 10%. 

Cięcia żywych gałęzi powinny obejmować jedynie wierzchołki pędów (fot. 52).   
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         Fot. 52. Zakres cięć wycofujących konaru od strony N 

8) Dodatkowo należy przeprowadzić racjonalne zarządzanie pędami regeneracyjnymi 

(reiteratami). Zasadnym jest przeprowadzenie cięć stymulujących odbudowę  obłamanego 

konaru konstrukcyjnego poprzez zachowanie jednego głównego reiteratu i skrócenie 

pozostałych pędów o około 10 cm (jedynie wierzchołki pędów) (fot. 53).  

 

Fot. 53. Cięcia pędów odroślowych od strony SW 

 

9) Nie należy podcinać jakichkolwiek dolnych gałęzi.  

10) Wykonanie nowych nasadzeń drzew o charakterze ochronnym (osłonowym) od strony 

południowej (w sąsiedztwie utraconych egzemplarzy). Proponuje się zastosowanie gatunków 

rodzimych np. lipy drobnolistnej Tilia cordata Mill.  
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11) Zaleca się wykonanie mulczowania przekompostowaną korą drzewną w rzucie korony, jednak 

z uwagi na konieczność grabienia liści można tego zabiegu zaniechać.  

12) Montaż tabliczek ostrzegających o niebezpieczeństwie w przypadku wystąpienia silnych 

wiatrów.  

13) Według zaleceń nawozowych Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej można zastosować 

nawożenie 25 g/m2 siarczanu amonu granulowanego co 14 dni do końca sierpnia (od wiosny co 

14 dni). Z uwagi na wyniki analiza stanu fizjologicznego drzewa w chwili obecnej nie zachodzi 

potrzeba wykonywania nawożenia.  

14) Stały monitoring konaru ze stwierdzonym owocnikiem zębniczka północnego Climacodon 

septentrionalis pod kątem postępującego rozkładu tkanki drzewnej wraz z każdorazowym 

porównaniem wcześniejszych wyników w celu określenia aktualnego stopnia deprecjacji.  

15) Ze względu na zaobserowany proces tworzenia się korony wtórnej (głównie w kierunku 

wschodnim najbardziej uczęszczanym przez ludzi, gdzie nie ma sposobów stałego 

wygrodzenia) należy rozważyć możliwość stymulowania procesu tworzenia i kształtowania 

się korony wtórnej. Wymaga to szczególnej wnikliwości i ostrożności.   

16) Nie zaleca się przeprowadzenia zabiegu mikoryzowania ze względu na fakt, iż zgodnie 

z informacją przekazaną przez Zamawiającego, szczepionka mikoryzowa została podana 

w okresie około 5 lat wstecz. 

17) W przypadku występowania długotrwałej suszy dopuszcza się wykonywanie okresowego 

podlewania drzewa, w wymiarze nie większym niż średnia opadów przypadająca na dany 

miesiąc w okresie wieloletnim.  

 

14. Zalecenia dodatkowe  

Na podstawie konsultacji naukowej z dr inż. Marzeną Suchocką zaleca się dodatkowo (w uzupełnieniu 

zaleceń pkt. 13): 

18) Zastosowanie pułapek feremonowych w związku ze stwierdzonym występowaniem 

szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella.  

19) Nie należy podkrzesywać korony drzewa w celu uformowania parasolowatego kształtu oraz 

wykonywania cięć żywych gałęzi przekraczających średnicę 5 cm.  

20) Stały monitoring okolic pnia z widocznym owocnikiem z rodzaju łuskwiak Pholiota sp. pod 

kątem postępującego rozkładu tkanki drzewnej oraz jego podatności na złamanie wraz 

z każdorazowym porównaniem wcześniejszych wyników.  
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21) W przypadku usuwania martwych gałęzi należy wykonywać zabiegi z zachowaniem tylca 

o średnicy większej niż 5 cm.  

22) Należy przeprowadzać regularny monitoring drzewa oraz zamonotowanych wiązań. Termin 

kolejnego badania powinien być ustalany po każdorazowym badaniu drzewa. 
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15. Podsumowanie ekspertyzy 

 

1. Przedmiotowy kasztanowiec stanowi wyjątkowo cenny okaz dendroflory zarówno w skali 

lokalnej jak również krajowej i wymaga szczególnej troski. Drzewo można zaliczyć do najlepiej 

przebadanych w ostatnich latach drzew w Polce.  

http://www.benedyktyni.net/kasztanowiec 

W roku 2018 zorganizowano konferencję naukową poświęconą zachowaniu i pielęgnacji 

drzewa. 

http://www.benedyktyni.net/sites/default/files/redaktor/sprawozdanie_z_konferencji_-

_kasztanowiec_benedykt_-_25-05-18.pdf 

2. Nie jest dopuszczalne zdeformowanie drzewa przez wykonanie radykalnych cięć lub montaż 

w jego otoczeniu rozwiązań w stylu podpór i masztów.  

3. Wszelkie działania należy wykonywać wyjątkowo ostrożnie.  Celem zasadniczym jest 

zachowanie drzewa w dobrej kondycji fizjologicznej dla przyszłych pokoleń i ograniczenie 

zagrożenia w jego otoczeniu.  

 

„Drzewa są po prostu piękne, potrzebują tak niewiele, bo słońca, deszczu... a od nas szacunku ."  

          Łukasz Borowicz  

http://www.benedyktyni.net/kasztanowiec
http://www.benedyktyni.net/sites/default/files/redaktor/sprawozdanie_z_konferencji_-_kasztanowiec_benedykt_-_25-05-18.pdf
http://www.benedyktyni.net/sites/default/files/redaktor/sprawozdanie_z_konferencji_-_kasztanowiec_benedykt_-_25-05-18.pdf
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Dział Laboratoryjny 

ul. Sieradzka 29; 60-163 Poznań 

Przedmiot badań/wyrób 
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cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Gleby mineralne i organiczne Zawartość miedzi przyswajalnej  
Zakres: (1,0 – 125,0) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS)  

PN-92/R-04017 p. 1, 2, 4 
IB.19 edycja 1 z dnia 04.04.2017 

Zawartość cynku przyswajalnego 
Zakres: (2,0 – 125,0) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS)  

PN-92/R-04016  
 

pH (KCl, H2O) 
Zakres: 2,0 – 9,0 
Metoda potencjometryczna 

PN-ISO 10390:1997 

Zawartość azotu amonowego 
Zakres: (0,08 – 2,50) mg/100 g  
Metoda ciągłej analizy przepływowej 
(CFA) z detekcją spektrofotometryczną 

PB.50  
edycja 8 z dnia 13.04.2016 r. 

Zawartość azotu azotanowego 
Zakres: (0,08 – 2,50) mg/100 g  
Metoda ciągłej analizy przepływowej 
(CFA) z detekcją spektrofotometryczną 

Zawartość pierwiastków 
Zakres:  
Ołów (2,0 – 80,0) mg/kg 
Nikiel (0,800 – 32,0) mg/kg  
Kadm (0,400 – 5,33) mg/kg  
Chrom (3,67 – 91,7) mg/kg 
Miedź (1,67 – 66,7) mg/kg 
Mangan (16,67 – 800) mg/kg 
Żelazo (667 – 33000) mg/kg 
Cynk (3,33 – 200) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PB.14  
edycja 14 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość suchej masy i wody 
Zakres: (0,1 – 99,9) % 
Metoda wagowa 

PN-ISO 11465:1999 

Gleby organiczne Zawartość manganu przyswajalnego   
Zakres: (10 – 1000) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PN-R-04024:1997 p. 1, 2, 3, 7 

Zawartość fosforu przyswajalnego (P2O5) 
Zakres: (4 – 1250) mg/100 g 

Metoda spektrofotometryczna 

PN-R-04024:1997 

Zawartość potasu przyswajalnego (K2O) 
Zakres: (4 – 200) mg/100 g  
Metoda fotometrii płomieniowej 

PN-R-04024:1997 

Zawartość magnezu przyswajalnego 
Zakres: (6 – 400) mg/100 g  
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PN-R-04024:1997 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Gleby mineralne Zawartość fosforu przyswajalnego (P2O5) 
Zakres: (1,0 – 125,0) mg/100 g 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-R-04023:1996 
 
 

Zawartość potasu przyswajalnego (K2O) 
Zakres: (2,0 - 150,0) mg/100 g  
Metoda fotometrii płomieniowej 

PN-R-04022:1996+Az1:2002 

Zawartość magnezu przyswajalnego 
Zakres: (1,0 – 40,0) mg/100 g 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PN-R-04020:1994+Az1:2004 

Zawartość boru przyswajalnego 
Zakres: (0,30 – 5,00) mg/kg 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-93/R-04018 p. 1, 2, 4 

Zawartość manganu przyswajalnego  
Zakres: (10 – 1000) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS)  

PN-93/R-04019 p. 1, 2, 5 
 

Zawartość żelaza przyswajalnego  
Zakres: (10 – 10000) mg/kg  
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS)  

PN-R-04021:1994 p. 1, 2, 4 
IB.22 edycja 1 z dnia 04.04.2017 r. 

Materiał roślinny Zawartość pierwiastków 
Zakres: 
Miedź  (1,00 - 20,00) mg/kg 
Cynk (2,00 - 200) mg/kg 
Chrom  (0,50 - 10,0) mg/kg 
Mangan (5,00 - 1600) mg/kg 
Żelazo  (10,0 - 2000) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PB.22  
edycja 9 z dnia 13.04.2016 r. 

Zawartość pierwiastków 
Zakres: 
Ołów (0,50 - 15,00) mg/kg 
Nikiel (0,50 - 15,00) mg/kg 
Kadm (0,100 - 3,000) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS)  

PB.23  
edycja 8 z dnia 13.04.2016 r. 

Zawartość suchej masy i powietrznie 
suchej masy  
Zakres: (0,1 - 99,9) % 
Metoda wagowa 

PN-88/R-04013 

Zawartość azotu ogólnego 
Zakres: (0,30 - 10,00) % 
Metoda miareczkowa 

PB.16  
edycja 9 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość fosforu (P2O5) 
Zakres: (0,20 - 6,00) %  
Metoda spektrofotometryczna 

PB.17  
edycja 8 z dnia 03.07.2017 r 

Zawartość potasu (K2O) 
Zakres: (0,20 - 8,00) % 
Metoda fotometrii płomieniowej 

PB.18  
edycja 9 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość wapnia (CaO) 
Zakres: (0,20 - 20,00) %  
Metoda fotometrii płomieniowej 

Wersja strony: A 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Materiał roślinny Zawartość magnezu (MgO) 
Zakres: (0,15 - 2,64) %  
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PB.19  
edycja 9 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość siarki ogólnej  
Zakres: (0,05 - 1,00) % 
Metoda nefelometryczna 

PB.24  
edycja 7 z dnia 13.04.2016 r. 

Zawartość azotanów 
Zakres: (10 - 5000) mg/kg 
Metoda ciągłej analizy przepływowej 
(CFA) z detekcją spektrofotometryczną 

PN-EN 12014-7:2001 
 

Zawartość azotynów 
Zakres: (1,5 - 50) mg/kg 
Metoda ciągłej analizy przepływowej 
(CFA) z detekcją spektrofotometryczną 

Gleby i podłoża ogrodnicze pH (H2O) 
Zakres: 2,0 - 9,0 
Metoda potencjometryczna 

PB.01  
edycja 7 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość azotu azotanowego  
Zakres: (5 - 1000) mg/dm3 

Metoda potencjometryczna 

PB.02  
edycja 8 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość chlorków  
Zakres: (30 - 1000) mg/dm3 

Metoda potencjometryczna 

PB.03  
edycja 8 z dnia 03.07.2017 r. 

Zasolenie 
Zakres: (50 - 5000) mg/dm3  
Metoda konduktometryczna 

PB.04  
edycja 9 z dnia 04.04.2018 r. 

Zawartość magnezu 
Zakres: (20 - 500) mg/dm3 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS)  

PB.05  
edycja 8 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość fosforu 
Zakres: (20 - 500) mg/dm3 

Metoda spektrofotometryczna 

PB.06  
edycja 8 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość potasu 
Zakres: (10 - 2000) mg/dm3 

Metoda fotometrii płomieniowej 

PB.08  
edycja 9 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość wapnia  
Zakres: (40 - 4000) mg/dm3 

Metoda fotometrii płomieniowej 

Zawartość potasu 
Zakres: (10 - 2000) mg/dm3 

Metoda płomieniowej emisyjnej 
spektrometrii atomowej (FAES) 

PB.08  
edycja 9 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość wapnia  
Zakres: (40 - 4000) mg/dm3 

Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

Nawozy wapniowe Zawartość wody  
Zakres: (0,10 - 60,0) % 
Metoda wagowa 

PN-93/C-87007/15 

Wersja strony: A 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Nawozy wapniowe Zawartość tlenku wapnia  
Zakres: (15,0 - 70,0) % 
Metoda miareczkowa 

PN-93/C-87007/06+Az1:1997 

Zawartość ołowiu  
Zakres: (10,0 - 200) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PN-93/C-87007/09 p.4.2 
 

Nawozy wapniowo - magnezowe Zawartość wody  
Zakres: (0,10 - 12,0) % 
Metoda wagowa 

PN-91/C-87006/20 

Zawartość tlenku wapnia  
Zakres: (15,0 - 60,0) % 
Metoda miareczkowa 

PN-90/C-87006/11 p.4 

Zawartość tlenku magnezu  
Zakres: (0,50 - 25,0) % 
Metoda miareczkowa 

PN-90/C-87006/11 p.6 

Zawartość ołowiu   
Zakres: (10,0 - 200) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PN-93/C-87006/14 p.4.2 
 

Zawartość kadmu  
Zakres: (1,00 - 20,0) mg/kg 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PN-C-87006-15:1996 p.4.2 
 

Nawozy mineralne 
 

Zawartość azotu amonowego 
Zakres: (0,40 - 25,0) %  
Metoda miareczkowa 

PN-EN 15475:2009 

Zawartość azotu azotanowego i 
amonowego wg Devarda 
Zakres: (0,40 - 40,0) %       
Metoda miareczkowa 

PN-EN 15476:2009 

Zawartość azotu całkowitego 
rozpuszczalnego  
Zakres: (0,40 - 35,0) % 
Metoda miareczkowa 

PN-EN 15604:2012  
p.8.2.1.1, 8.2.1.2 i 8.2.2 

Zawartość fosforu rozpuszczalnego  
w kwasach  
Zakres: (0,50 - 55,0) % P2O5 

Metoda wagowa 

PN-EN 15956:2011 
PN-EN 15959:2011 

Zawartość fosforu rozpuszczalnego  
w obojętnym cytrynianie amonu 
Zakres: (0,50 - 55,0) % P2O5 

Metoda wagowa 

PN-EN 15957:2011 
PN-EN 15959:2011 

Zawartość fosforu rozpuszczalnego  
w wodzie 
Zakres: (0,50 - 55,0) % P2O5 

Metoda wagowa 

PN-EN 15958:2011 
PN-EN 15959:2011 

Zawartość potasu rozpuszczalnego  
w wodzie 
Zakres: (0,50 - 65,0) % K2O 
Metoda wagowa 

PN-EN 15477:2009 

Wersja strony: A 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Nawozy mineralne 
 

Zawartość magnezu całkowitego 
Zakres: (0,10 - 20,0) %  
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PN-EN 15960:2011 
PN-EN 16197:2013 

Zawartość magnezu rozpuszczalnego  
w wodzie 
Zakres: (0,10 - 20,0) %  
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

PN-EN 15961:2017-02 
PN-EN 16197:2013 

Zawartość siarki całkowitej 
Zakres: (0,30 - 25,0) % 
Metoda wagowa 

PN-EN 15960:2011 
PN-EN 15749:2012 met A. 

Zawartość siarki rozpuszczalnej  
w wodzie 
Zakres: (0,30 - 25,0) % 
Metoda wagowa 

PN-EN 15961:2017-02 
PN-EN 15749:2012 met A. 

Zawartość wapnia całkowitego 
Zakres: (0,50 - 45,0) % CaO 
Metoda miareczkowa 

PN-EN 15960:2011 
PN-EN 16196:2013 

Zawartość wapnia rozpuszczalnego  
w wodzie 
Zakres: (0,50 - 45,0) % CaO 
Metoda miareczkowa 

PN-EN 15961:2017-02 
PN-EN 16196:2013 

Zawartość boru całkowitego 
Zakres: (0,010 - 10,0) % 
Metoda spektrofotometryczna  

Rozporządzenie WE Nr 2003/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dn. 13.10.2003 w sprawie nawozów, 
Zał. IV metoda 9.1 i 9.5 

Zawartość boru rozpuszczalnego  
w wodzie 
Zakres: (0,010 - 10,0) % 
Metoda spektrofotometryczna 

Rozporządzenie WE Nr 2003/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dn. 13.10.2003 w sprawie nawozów, 
Zał. IV metoda 9.2 i 9.5 

Zawartość miedzi, żelaza, manganu, 
cynku całkowitych 
Zakres: (0,005 - 10,0) % 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS)  

Rozporządzenie WE Nr 2003/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dn. 13.10.2003 w sprawie nawozów, 
Zał. IV metoda 9.1, 9.4 i 9.7, 9.8, 9.9, 
9.11 

Zawartość miedzi, żelaza, manganu, 
cynku rozpuszczalnych w wodzie 
Zakres: (0,005 - 10,0) % 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS)  

Rozporządzenie WE Nr 2003/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dn. 13.10.2003 w sprawie nawozów, 
Zał. IV metoda 9.2, 9.4 i 9.7, 9.8, 9.9, 

9.11 

Nawozy naturalne, organiczne, 
organiczno-mineralne, komposty 
 

Zawartość wody i suchej masy 
Zakres: (0,10 - 99,90) % 
Metoda wagowa 

PB.28  
edycja 7 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość fosforu (P2O5) 
Zakres: (0,04 - 15,00) % 
Metoda spektrofotometryczna 

PB.29  
edycja 8 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość potasu (K2O) 
Zakres: (0,05 - 20,00)% 
Metoda fotometrii płomieniowej 

PB.30  
edycja 8 z dnia 03.07.2017 r. 

Wersja strony: A 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Nawozy naturalne, organiczne, 
organiczno-mineralne, komposty 
 

Zawartość azotu ogólnego 
Zakres: (0,05 - 10,00) % 
Metoda miareczkowa 

PB.88  
edycja 5 z dnia 03.07.2017 r. 

Zawartość substancji organicznej 
Zakres: (1,00 - 99,90) % 
Metoda wagowa 

PB.90  
edycja 6 z dnia 03.07.2017 r. 

Wersja strony: A 
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1. Wstęp  

Górny odcinek przewodnika drzewa, do którego mocowana jest najwyższa lina stalowa 
od wielkiego konara jest obciążony dużym mementem zginającym. W celu szacunkowego 
zobiektywizowania zagrożenia przeprowadzono poniższą analizę i obliczenia.  

2. Materiały:  

⎯ Zakładka na stronie Opactwa: http://www.benedyktyni.net/kasztanowiec 

⎯ Dokument w punkcie 4.1.1. b), a w nim, w szczególności punkt: 3.3.3. 
 
 
 
 

http://www.benedyktyni.net/kasztanowiec
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3. Analiza – szczegółu A 

Na drzewie są zamocowane od wielu lat liny stalowe, jedna z nich podtrzymuje 
największy konar i jest mocowana do przewodnika, który ma stosunkowo małą średnicę, a 
co najgroźniejsze, lina jest mocowana w odległości 1,6 m od miejsca rozwidlenia, więc jest 
bardzo duży moment zginający. Poniżej wykonano obliczenia naprężeń w tym zagrożonym 
przekroju.  
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4. Obliczenia naprężeń  

4.1. Obliczenia naprężeń dopuszczalnych dla zginania 
a) Dane na temat drewna kasztanowca1  i obliczenia 

 

b) W obliczeniach nie uwzględniono czynników dodatkowo obniżających naprężenia 
dopuszczalne tj.: 

⎯ Sił dynamicznych i pracy zmęczeniowej 

⎯ Obciążenia z ciężaru konara (przewodnika) i naporu wiatru rozpatrywanego fragmentu 
przewodnika 

                                      

1 Franciszek Krzysik, Nauka o drewnie, Warszawa PWN 1954. 
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c) Istnieje też czynnik (pozytywny) zwiększający naprężenia dopuszczalne, czyli drewno 

reakcyjne, ale – należy przyjąć, że jego ocena ilościowa nie jest możliwa. 
 

4.2. Naprężenia zginające w przekroju A 
a) Dane 

⎯ Średnica = 32 cm (od średnicy 34 odjęto 2 cm na grubość kory) 

⎯ Ramię siły = 1,6 m;  

⎯ Siła w linie = 3 t (w przybliżeniu prostopadła do zginanego przewodnika); 2 
b) Obliczenia 

⎯ Wskaźnik wytrzymałości dla przekroju kołowego  Wz = 3.216x10-3 m3 

 
 
 

⎯  Naprężenia zginające    
 
 

⎯  a po podstawieniu wartości: 30000 N x1,6m / 3.216x10-3 m3 = 14,9 MPa 

5. Wnioski  

− Mimo, że obliczenia są szacunkowe nasuwa się oczywisty wniosek, że istnieje 
poważne zagrożenie złamania w rozpatrywanym przekroju. Naprężenia zginające = 
15 MPa, a dopuszczalne ok. 6 MPa 

− W obliczaniach nie uwzględniono: 

⎯  wpływu ciężaru konara (przewodnika), i związanego z nim naporu 
wiatru, które dodatkowo obniżają wytrzymałość 

                                      

2 Przyjęte na podstawie analizy w dokumencie: Kasztanowiec Benedykt – wzmocnienia mechaniczne – 
asekuracja starych lin stalowych największego konara. 

 

http://www.benedyktyni.net/sites/default/files/redaktor/kasztanowiec_-_stare_wiazania_stalowe_-_asekuracja_-_13-08-18.pdf
http://www.benedyktyni.net/sites/default/files/redaktor/kasztanowiec_-_stare_wiazania_stalowe_-_asekuracja_-_13-08-18.pdf
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