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1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe  

 

• Zlecenie opracowania dokumentacji. 

• Wyniki terenowych prac prowadzone w okresie lipca 2020r.   

 

2. Cel opracowania  

 

Kontrola stanu wnętrza pnia wierzby białej w celu określenia ryzyka wystąpienia 

zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających w strefie oddziaływania drzewa - teren 

należącym do spółdzielni mieszkaniowej Kabel. 

 

3. Lokalizacja 

 

Drzewo będące przedmiotem oceny znajduje się w Krakowie przy ul. Wielickiej  91 

działka nr 341/66. 
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4. Ocena stanu drzewa 

Wierzba biała (Salix alba L.) 

• Obwód pnia na wysokości 1,3m – 325 cm 

• Średnica korony – 11 m 

• Wysokość drzewa – 17 m 

 

System korzeniowy – rozwój systemu korzeniowego częściowo ograniczony powierzchnią 

utwardzoną, brak widocznych korzeni, brak uniesienia gruntu w obrębie bryły korzeniowej.  

Pień – rozwidlenie pnia na wysokości 1,8m. Pierwotnie rozwidlony na 3 przewodniki. 

Obecnie przewodnik rosnący z północnej strony usunięty, bezpośrednio u podstawy.   

W obrębie blizny występuje grzyb – czyreń ogniowy. Agresywny grzyb powodujący białą 

zgniliznę. W odziomkowej części widoczne uszkodzenia z rozkładem drewna. (strona 

zachodnia i południowa).  

Korona  - od strony południowej ograniczona budynkiem. Brak oznak obniżonej żywotności, 

obecny posusz gruby i drobny nad ciągami komunikacyjnymi. W koronie gniazdo. 

 

4.1  Ocena stanu zdrowotnego wnętrza pnia – tomograf akustyczny 

 

Badanie wykonano z zastosowaniem nieinwazyjnej metody – tomografii akustycznej.  

 

Przyjęta metodyka 

Prace terenowe przeprowadzono w lipcu 2020r, obejmowały one: 

 

• Badanie stanu pnia drzewa z wykorzystaniem tomografu akustycznego. 

TOMOGRAFIA DŹWIĘKOWA – ARBORSONIC 3D – jest to badanie stanu zdrowotnego wnętrza 

pnia, prowadzone w przypadku podejrzenia rozkładu drewna. Badanie wykonuje się przy 

użyciu nieinwazyjnej (bezpiecznej dla drzewa), innowacyjnej metody opierającej się na 

rozchodzeniu fal dźwiękowych w drewnie oraz analizy ich prędkości z wizualizacją w postaci 

modelu przekroju pnia z obszarami drewna zdrowego oraz uszkodzonego. 

Ocenę stanu zdrowotnego przeprowadzono na podstawie analiz rozmiaru  

i stopnia ubytków wgłębnych i powierzchniowych. Zasadniczo można wyróżnić ubytki 

powierzchniowe, polegające na naruszeniu korowiny wraz z łykiem oraz wgłębne, związane z 
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uszkodzeniem drewna lub zaawansowanym rozwojem zgnilizny pnia (zgnilizna twarda lub 

miękka drewna). Wśród drugiej wymienionej grupy wyróżnia się ubytki wgłębne otwarte i 

zamknięte (kominowe). Wymienione uszkodzenia wpływają w różnym stopniu na żywotność 

i statykę drzewa. Ubytki powierzchniowe poprzez ograniczenie transportu asymilatów 

obniżają żywotność drzewa. Ubytki wgłębne otwarte związane z przerwaniem ciągłości 

przepływu wody i asymilatów zmniejszają żywotność i dodatkowo znacznie obniżają statykę 

drzewa. Ubytków wgłębnych zamkniętych (do pewnego stopnia) nie wiąże się z poziomem 

żywotności. Analiza stanu zdrowotnego powinna zasadniczo doprowadzić do ustalenia 

zasięgu ubytków powierzchniowych i wgłębnych. Określenia szerokości pasów życiowych na 

pniu drzewa oraz grubości zdrowych ścianek drewna dla celów obliczeń statyki. 

 Strukturę drewna pnia zbadano z zastosowaniem trójwymiarowego tomografu 

impulsowego do badania drzew. Diagnoza stanu zdrowotnego pnia drzewa prowadzona przy 

zastosowaniu tomografu polegała na analizie różnicowania się prędkości dźwięków 

rozchodzących się w poprzek pnia. Wykorzystywany jest tu fakt różnicowania się wartości 

rozchodzenia się dźwięku w strefie drewna zdrowego i z wewnętrznymi wadami. 

Zastosowany w analizach zestaw składał się z 12 czujników i urządzenia elektronicznego. 

Czujniki zamocowano na pniu na wysokości zależnie od cech budowy, uwzględniając kształt 

pnia i rozmieszczenie potencjalnych miejsc ze zgnilizną. Elektroda nr 1 umieszczona była od 

strony północnej (N). Geometria przekroju poprzecznego pnia odtwarzana była przez 

wprowadzenie korekt położenia poszczególnych elektrod w płaszczyźnie poziomej od linii 

teoretycznego okręgu pobocznicy pnia (+ odchyłka na zewnątrz, – do wewnątrz pnia). Impuls 

dźwiękowy na kolejnych punktach pomiarowych wzbudzano 3-5 krotnie, uderzając w 

elektrody metalowym młotkiem. Urządzenie pomierzyło czas przepływu impulsu 

dźwiękowego w drewnie i na tej podstawie wygenerowało obraz stanu drewna wewnątrz 

pnia w postaci barwnej mapy, na której kolory oznaczają : niebieski -pustkę lub strefę o 

najbardziej zaawansowanym rozkładzie drewna; czerwony - znaczący rozkład drewna  

(zgnilizna miękka); żółty - początkowe stadium destrukcji struktur drewna; zielony zdrowe 

tkanki. 

 

• Badanie biomechaniki drzewa z wykorzystaniem metody SIA. 

METODA SIA (BIOMECHANIKA) – metoda obliczeniowa wykorzystująca empirycznie 

zbudowany model odporność drzewa na złamanie na podstawie, kilku tysięcy pomiarów.  
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Analizując właściwości biomechaniczne drzewa należy uwzględnić:  

- gatunek drzewa,  

- wysokość drzewa,  

- stopień pochylenia pnia, 

- ubytki i rozkład drewna w pniu,  

- stopień rozkładu drewna w odniesieniu do tkanek zdrowych o właściwej wytrzymałości na 

ściskanie, 

- kształt, powierzchnię i wysokość osadzenia  korony,   

- wielkość obciążenia wiatrem. 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

 

Raport z pomiarów ArborSonic 3D 
 

Gatunek drzewa: Salix alba 

Lokalizacja drzewa Wielicka, Kraków 

Data pomiaru 15 lipca 2020  

Identyfikator drzewa  

Identyfikator projektu  

Pierśnica (średnica na wys. 1.3m) 104,46 

 

Biomechanika 

Wiatr 

Model wiatru: Uniform 

Prędkość wiatru: 33,0 m/s 

Korona 

Model korony: Narysowane 

Strefa: 139,16 m2 

Wysokość od góry: 17 M 

Wysokość od centrum: 0 M 

Wysokość od dołu: 0 M 

Pień 

Stopień pochylenia: 89 ° 

Kierunek pochylenia: 0 ° 

Drzewo 

Obciążenie wiatrem: 19816 N 

Wysokość od centrum: 9,75 M 

Współczynnik oporu: 0,2 

Wytrzymałość pnia na ściskanie: 16 MPa 

 

Nazwa Warstwy Wysokość Powierzchnia 
objęta 
rozkładem 

Współczynnik 
bezpieczeństwa 

Ocena ryzyka 

Warstwa #1 160 Cm 41 % 309 % Niskie ryzyko 

 

Współczynnik bezpieczeństwa:  309 % 
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Warstwa #1 

Geometria czujników 

Wysokość 160 Cm 

Schemat Irregular 

Odliczanie czujników 12 

 

Pozycje czujników 

2 - 1 28 

3 - 1 56 

4 - 1 70 

5 - 1 94 

6 - 1 92 

7 - 1 99 

8 - 1 85 

9 - 1 83 

10 - 1 72 

11 - 1 75 

12 - 1 50 

2 - 7 76 

3 - 7 67 

4 - 7 55 

5 - 7 46 

6 - 7 23 

8 - 7 16 

9 - 7 34 

10 - 7 57 

11 - 7 88 

12 - 7 102 

PD 2 

BT 0 

 

Dane Czasu (µs) 
 235±2 475±

5 
654±
7 

987±9 1605±1
7 

886±
7 

740±9 581±4 677±16 571±4 471±1
1 

234±0  265±
0 

402±
0 

699±4 1276±6 735±
1 

612±0 506±0 619±1 623±1 568±1 

464±2 264±2  191±
2 

478±4 937±2 747±
4 

637±5 531±3 817±7 804±3 781±3 

666±6 420±4 203±
3 

 287±5 781±5 811±
7 

672±5 567±6 892±7 1002±8 988±7 

990±1 714±4 493±
1 

278±
0 

 266±1 633±
0 

1024±3
0 

853±4 1599±6 1335±4 1317±
4 

1593±
1 

1317±
1 

985±
2 

647±
6 

264±4  296±
7 

591±18 772±1
1 

1465±1
5 

1636±1
1 

1654±
6 

883±2 746±3 764±
3 

816±
2 

596±2 299±2  230±2 368±2 613±15 876±2 910±3 

728±2 616±2 642±
5 

654±
4 

1028±3 593±4 231±
2 

 274±2 470±2 712±2 749±6 

578±1 511±1 538±
2 

531±
4 

838±2 696±2 370±
1 

275±1  264±1 534±0 577±1 

663±9 627±4 833±
5 

853±
8 

1225±1
0 

1467±6 592±
6 

475±5 263±2  371±5 599±5 

576±5 631±5 824±
8 

988±
7 

1328±9 1732±6 871±
7 

724±8 534±5 394±9  327±6 

472±1
0 

571±6 789±
7 

958±
3 

1279±1
0 

1768±2 897±
4 

751±6 578±6 608±4 322±6  
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Tomogramy (m/s) 

 1775 1497 1207 1012 577 1113 1152 1503 1209 1563 1371 

1775  1480 1249 1056 528 1043 1050 1378 1124 1436 1390 

1497 1480  1179 1088 594 967 1010 1401 959 1272 1260 

1207 1249 1179  1280 611 779 880 1305 899 1047 1055 

1012 1056 1088 1280  1258 933 586 911 624 872 908 

577 528 594 611 1258  1053 616 770 500 594 611 

1113 1043 967 779 933 1053  1058 1300 1104 1110 1160 

1152 1050 1010 880 586 616 1058  1016 1048 1142 1204 

1503 1378 1401 1305 911 770 1300 1016  1216 1285 1455 

1209 1124 959 899 624 500 1104 1048 1216  1141 1064 

1563 1436 1272 1047 872 594 1110 1142 1285 1141  1394 

1371 1390 1260 1055 908 611 1160 1204 1455 1064 1394  

 

 

 

 

 

 
 

 

Ryc.1.Model stanu zdrowotnego pnia powstały na podstawie analizy prędkości rozchodzenia 

się dźwięku w tkankach drzewnych 
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Ryc.2.Schemat rozchodzenia się dźwięku w tkankach drzewnych wewnątrz pnia 
 

 
 

Ryc.3.Zwymiarowany rzut korony 
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Ryc.4.Analiza ryzyka wyłamania się pnia 

 

 

 Dok. foto rozmieszczenie czujników na pniu 
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ANALIZA WYNIKÓW: 

Badanie stanu zdrowotnego pnia przeprowadzono na wysokości 160cm, w miejscu zrostu 

dwóch przewodników. Analiza stanu zdrowotnego pnia ujawniła uszkodzenie drewna na 

badanym przekroju (Ryc.1. kolor niebieski – czerwony – żółty). Rozkład o nieregularnym 

kształcie, obejmuję głównie partie drewna przewodnika południowozachodniego (sensory 3-

5-6-7-8-9) sięgając strefy zrostu dwóch przewodników (sensory 2-10). Rozkład w niewielkim 

stopniu obejmuje część przewodnika północno-wschodniego (sensory 2-1-12-11) jednak i tu 

widoczny jest początkowa faza zmiany struktury drewna (kolor jasnozielony).  

Uszkodzenie drewna zajmuje 40% powierzchni badanego przekroju jednak zdecydowania 

większość osłabia stabilność konkurencyjnego przewodnika oraz jego osadzenie w głównym 

pniu. Zwiększa to ryzyko odłamania się tego przewodnika.  Biorąc pod uwagę całkowite 

uszkodzenie pnia, powierzchnię korony (Ryc.3.), pochylenie i gatunek drzewa, współczynnik 

bezpieczeństwa wynosi 309% i wskazuje na niskie ryzyko wyłamania drzewa w wyniku 

działania wiatru o sile 33m/s.  

Ryzyko złamania pnia jest największe w przypadku działania wiatru z kierunku SW (Ryc.4).  

Niskie ryzyko wyłamania określone jest w kontekście całego drzewa, jednak najwyższy 

stopień ryzyka wyłamania należy przyjąć dla południowej odnogi pnia. 

 

5. Wnioski 

 

1. Drzewo o dobrej żywotności. 

2. Obecność owocników grzyba (czyreń ogniowy) powodującego białą zgniliznę drewna, 

zwiększona podatność na złamanie. 

3. Stwierdzono rozkład drewna na 40% powierzchni przekroju pnia.  

4. Oceniając ryzyko wystąpienia zagrożenia stwierdza się, że występuje wysokie ryzyko 

wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dla osób i mienia powodowane głównie 

możliwością odłamania się i upadku południowozachodniej odnogi pnia. W zasięgu 

zagrożenia znajdują się ciągi komunikacyjne piesze i jezdne, oraz parking.  

W bezpośredniej strefie zagrożenia znajduje się wejście do budynku. 

5. Zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowi posusz gruby i drobny będący nad 

chodnikiem. 
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6. Ze względu na zachowanie statyki drzewa nie można usunąć jedynie odnogi pnia w 

obrębie której występuje rozkład drewna.  

 

6. Zalecenia 

 

Z uwagi na intensywne użytkowanie konieczne jest ograniczenie występowania ryzyka 

zagrożenia bezpieczeństwa. Zabiegi pielęgnacyjne (cięcia redukcyjne) nie powstrzymają 

procesów związanych z rozkładem drewna u podstawy rozwidlenia pnia, a jedynie odciążą 

odnogę pnia objętą zgnilizną.  

Rozpatrując trwałość występowania drzewa w otoczeniu należy stwierdzić, że proces 

rozkładu będzie nieustannie się poszerzał obejmując większe fragmenty pnia.  

W związku z brakiem możliwości wykonania zabiegów pielęgnacyjnych całkowicie 

eliminujących ryzyko wystąpienia zagrożenia należy usunąć drzewo.  

W celu zapewnienia właściwego stopnia bezpieczeństwa osób do czasu uzyskania zezwolenia 

na usunięcie drzewa należy niezwłocznie usunąć posusz, oraz wykonać cięcia redukcyjne z 

wysokości obu przewodników o 30%. 
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