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1 Informacje ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 
 

● Materiały przekazane przez Zamawiającego:  

o Mapa do celów projektowych obszaru opracowania; 

o Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT). 

● Prace badawcze w terenie w dniu 17 października 2015 r. 

● Prace studyjne. 

● Obowiązujące normy, normatywy, zasady wiedzy technicznej i przepisy. 

 

1.2 Informacja o autorze 
 
mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Ziobrowska - absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna na 
Politechnice Wrocławskiej oraz kierunku Architektura Krajobrazu naUniwersytecie Przyrodniczym we 
Wrocławiu. 

 

1.3 Adres obiektu 
 
Teren opracowania zlokalizowany jest przy xxxxxxx  w xxxxxxx (dz. nr xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, obręb: xxx). 

 

1.4 Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na dz. nr xxxxxxx, xxxxxxx, 
obręb: xxxx. Powierzchnia terenu opracowania wynosi4,5 ha.Zakres opracowania został oznaczony na 
załączniku graficznym. 

 

2 Informacje szczegółowe 

● Niniejsze opracowanie jest zgodne z zakresem wskazanym przez Zamawiającego. 

● Całość opracowania stanowi część opisowa wraz z częścią graficzną (rys. 1) i nie należy 

rozpatrywać ich osobno. 
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2.1 Sytuacja na przedmiotowych działkach 
 

Działki nr  xxxxxx, na których zostało zlecone wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej mieszczą się w 

xxxxx w dzielnicy xxxxxx. Działka nr xxx przylega bezpośrednio do xxxxxxx. Aktualnie na w/w działkach 

trwa inwestycja budowy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych. Ma to bezpośredni wpływ na drzewa 

zlokalizowane na tym terenie, ponieważ na skutek robót budowlanych pogorszyły się warunki życiowe 

drzew oraz zaobserwowano mechaniczne uszkodzenia w koronie i na pniach. Jest to wynikiem braku 

skutecznej ochrony drzew w trakcie trwania inwestycji. 

 

2.2 Opis do inwentaryzacji dendrologicznej 
 
Prace terenowe na przedmiotowym terenie przeprowadzono w dniu 17 października 2015 r. – stan roślin 
częściowo ulistniony. 

Zakres opracowania obejmuje naniesienie sytuacji drzew tak, żeby numeracji drzew na planszy graficznej 
odpowiadały liczbom porządkowanym na wykazie zinwentaryzowanych roślin, który zawiera następujące 
informacje: 

1 Numer inwentaryzacyjny, zgodny z numerem na opracowaniu graficznym. 

2 Nazwę gatunkową lub rodzajową (botaniczna nazwa polska oraz łacińska). 

3 Obwód pnia (cm) mierzony na wysokości 130 cm. 

4 Orientacyjną średnicę korony (m). 

5 Orientacyjną wysokość roślin (m). 

6 Uwagi (szczegółowy opis kondycji roślin, inne spostrzeżenia). 

7 Stan sanitarny. 

Pomiarów dendrometrycznych dokonano przy pomocy zwijanej taśmy mierniczej z przymiarem dokładności 
II (zgodnej z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 maja 2003 r. 
w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości (Dz. U. Nr 97, 
poz. 880)). 

Stan zachowania zinwentaryzowanej zieleni określono na podstawie oceny takich elementów, jak: 

● wykształcenie prawidłowego pokroju, 

● deformacje i ubytki korony,  

● posusz korony, 

● uszkodzenia i ubytki pnia, 

● widoczne choroby pasożytnicze, 

● żywotność. 
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Podczas wizji lokalnej każdemu egzemplarzowi drzewa przypisano ocenę jego wartości na podstawie 
trzystopniowej skali według następujących zasad: 

● Stan sanitarny dobry- rośliny prawidłowo wykształcone bez widocznych uszkodzeń i ubytków, 
o znaczących wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. 

● Stan sanitarny średni  - rośliny z niewielkimi deformacjami, uszkodzeniami lub ubytkami, 
z nieznacznymi objawami chorobowymi, stare (dotyczy gatunków krótkowiecznych) mające 
nieprawidłowe warunki wegetacji. 

● Stan sanitarny zły  - rośliny silnie zdeformowane z bardzo dużymi uszkodzeniami i licznymi ubytkami, 
silnie zaatakowane przez choroby (nierokujące szans) o niewielkim stanie żywotności, rosnące w 
bardzo złych warunkach, zagrażające innym roślinom, ludziom lub mieniu. 

W załączniku graficznym (rys. 1) naniesiono zinwentaryzowane rośliny według lokalizacji, uwzględniając 
zasięg koron i nr inwentaryzacyjny wg wykazu w pkt. 3.2. 

3 Inwentaryzacja dendrologiczna 
 
● Łącznie: 21 poz. 
● Drzewa: 21 poz. 
● Krzewy: 0 poz. 

 

3.1 Skład gatunkowy 
 
Tab.1 – skład gatunkowy na terenie opracowania 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Ilość egz. 

[szt.] 

1 Acer negundo klon jesionolistny 4 

2 Betula pendula brzoza brodawkowata 12 

3 Quercus robur dąb szypułkowy 4 

4 Quercus rubra dąb czerwony 1 

  Razem: 21 
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3.2 Wykaz zinwentaryzowanej zieleni 
 

Tab.2 – szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna 

 

Nr 
inw. 

Nazwa 
łacińska 

Nazwa 
polska 

Obwód 
pnia 

[cm] 

Wys. 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan 
sanitarny 

1 

Acer 

negundo 

klon 

jesionolistny 

91 9 6 

Grunt w rzucie korony nadsypany o 

ok. 1 m; odziomek przysypany masą 

ziemną do h=0.5 m; rozwidlenie V-

kształtne na h = 1.5 m - jeden z 

rozwidlonych pni jest wygoniony; w 

koronie liczne wyłamane konary do 

h=3 m; korona asymetryczna. Brak 

szans na prawidłowy rozwój. 

stan średni 

2 

Quercus 

robur 

dąb 

szypułkowy 

61 7 5 

Grunt w rzucie korony nadsypany o 

ok. 1 m; odziomek przysypany masą 

ziemną do h=0.5 m; odchylenie pnia 

od pionu 15°; na pniu do h=2 m 

liczne uszkodzenia powierzchniowe 

- mechaniczne; korona 

asymetryczna; w koronie wyłamane 

gałęzie. Brak szans na prawidłowy 

rozwój. 

stan zły 

3 

Acer 

negundo 

klon 

jesionolistny 

64+56 
9 

5 

Grunt w rzucie korony nadsypany; 

odziomek przysypany masą ziemną 

do h=0.3 m;rośnie w zagęszczeniu 

drzew; odchylenie jednego z pni od 

pionu 20°; w koronie liczne 

rozłamania; korona asymetryczna. 

Brak szans na prawidłowy rozwój. 

stan średni 

4 

Acer 

negundo 

klon 

jesionolistny 

53 9 5 

Grunt w rzucie korony nadsypany; 

rośnie w zagęszczeniu drzew; 

odziomek przysypany masą ziemną 

do h=0.3 m; korona asymetryczna, 

wygięta i rachityczna; w koronie 

wyłamane gałęzie. Brak szans na 

prawidłowy rozwój. 

stan zły 

5 

Acer 

negundo 

klon 

jesionolistny 

66+99

+96 
11 12 

Grunt w rzucie korony nadsypany; 

rośnie w odległości 3 m od hałdy 

ziemi; odziomek przysypany masą 

ziemną do h=0.3 m; w koronie 

pojedyncze wyłamane gałęzie. 

stan średni 
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Nr 
inw. 

Nazwa 
łacińska 

Nazwa 
polska 

Obwód 
pnia 

[cm] 

Wys. 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan 
sanitarny 

6 

Quercus 

robur 

dąb 

szypułkowy 
73 10 8 

Grunt w rzucie korony nadsypany; 

odziomek przysypany masą ziemną 

do h=0.5 m; w koronie posusz 

konarowo-gałęziowy 15% oraz 

pojedyncze gałęzie wyłamane. 

stan średni 

7 

Quercus 

robur 

dąb 

szypułkowy 

63 7 9 
Grunt w rzucie korony nadsypany 

ok. 1 m; odziomek przysypany masą 

ziemną do h=0.3 m. 

stan dobry 

8 

Quercus 

robur 

dąb 

szypułkowy 

64 10 8 

Grunt w rzucie korony nadsypany 

ok. 1 m; odziomek i dolne gałęzie 

przysypane masą ziemną do h=0.3 

m; nekrozy na liściach. 

stan dobry 

9 

Quercus 

rubra 
dąb czerwony 48 9 5 

Grunt w rzucie korony nadsypany; w 

rzucie korony składowana jest 

blacha falista; odziomek przysypany 

masą ziemną do h=0.3 m; drzewo 

rośnie w niecce do której wylany 

został beton - zabetonowana jest 

powierzchnia w promieniu ok. 1 m 

od pnia; w koronie pojedyncze 

wyłamane gałęzie oraz posusz 

gałęziowy - 15%. 

stan średni 

10 

Betula 

pendula 

brzoza 

brodawkowata 
90 16 9 

Grunt w rzucie korony nadsypany; 

odziomek przysypany masą ziemną 

do h=0.3 m. 

stan dobry 

11 

Betula 

pendula 

brzoza 

brodawkowata 

74 14 7 

Grunt w rzucie korony nadsypany 

ok. 0,5 m; rośnie w odległości 1 m od 

hałdy ziemnej o h=2 m; odziomek 

przysypany masą ziemną do h=0.5 

m; na pniu liczne blizny po cięciach 

gałęzi i konarów; w koronie 

pojedyncze wyłamane gałęzie. 

stan średni 

12 

Betula 

pendula 

brzoza 

brodawkowata 

66 13 5 

Rośnie w odległości 4 m od wykopu 

pod fundament; odchylenie pnia od 

pionu 15°; odziomek przysypany 

masą ziemną do h=0.3 m; na pniu 

liczne, mechaniczne uszkodzenie 

powierzchniowe od h=1 m; korona 

asymetryczna i wysoko osadzona. 

stan zły 
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Nr 
inw. 

Nazwa 
łacińska 

Nazwa 
polska 

Obwód 
pnia 

[cm] 

Wys. 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan 
sanitarny 

13 

Betula 

pendula 

brzoza 

brodawkowata 
50 11 4 

Rośnie w odległości 5 m od wykopu 

pod fundament; odchylenie od pionu 

15°; na pniu mechaniczne 

uszkodzenie powierzchniowe; w 

strefie odziomka widoczna 

pozostałość po drugim pniu 

włamanym na h=0.5 m; w koronie 

posusz gałęziowy - 15%; korona 

asymetryczna i wysoko osadzona. 

stan zły 

14 

Betula 

pendula 

brzoza 

brodawkowata 
35 11 1,5 

Odziomek przysypany masą ziemną 

do h=0.3 m; korona wysoko 

osadzona. 

stan średni 

15 

Betula 

pendula 

brzoza 

brodawkowata 
49 11 3 

Odziomek przysypany masą ziemną 

do h=0.3 m; korona wysoko 

osadzona. 

stan średni 

16 

Betula 

pendula 

brzoza 

brodawkowata 
39+40 10 5 

Odziomek przysypany masą ziemną 

do h=0.3 m; korona wysoko 

osadzona. 

stan średni 

17 

Betula 

pendula 

brzoza 

brodawkowata 
41 8 2 

Odziomek przysypany masą ziemną 

do h=0.3 m; korona wysoko 

osadzona. 

stan średni 

18 

Betula 

pendula 

brzoza 

brodawkowata 

37 9 3 

Odchylenie pnia od pionu 10°; 

odziomek przysypany masą ziemną 

do h=0.3 m; korona wysoko 

osadzona i asymetryczna; w koronie 

wyłamane gałęzie. 

stan średni 

19 

Betula 

pendula 

brzoza 

brodawkowata 
42 12 4 

Rośnie w odległości 2 m od wykopu 

pod fundament i w odległości 2 m od 

hałdy ziemi; odziomek przysypany 

masą ziemną do  h=0.7 m (usypany 

kopiec); do h=4 m rany po 

wyłamanych gałęziach; w koronie 

posusz gałęziowy - 15%. 

stan średni 
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Nr 
inw. 

Nazwa 
łacińska 

Nazwa 
polska 

Obwód 
pnia 

[cm] 

Wys. 
[m] 

Śr. 
korony 

[m] 
Opis 

Stan 
sanitarny 

20 

Betula 

pendula 

brzoza 

brodawkowata 

65 14 4 

W rzucie korony kopce piachu; 

rośnie w odległości 2 m od wykopu 

pod fundament i w odległości 2 m od 

hałdy ziemi; odchylenie od pionu 

10°; odziomek przysypany masą 

ziemną do h=0.7 m (usypany 

kopiec); w koronie pojedyncze 

wyłamane gałęzie i posusz 

gałęziowy - 10%. 

stan średni 

21 

Betula 

pendula 

brzoza 

brodawkowata 

65 14 4,5 

W rzucie korony kopce piachu; 

rośnie w odległości 2 m od wykopu 

pod fundament i w odległości 2 m od 

hałdy ziemi; pień wygięty łukowato; 

na pniu mechaniczne uszkodzenie 

powierzchniowe; w koronie posusz 

gałęziowy - 10% i pojedyncze 

wyłamane gałęzie. 

stan średni 

 

UWAGA: Ze względu na oszalowanie pni deskami oraz przysypanie ich podstawy masą ziemną nie było możliwości 

sprawdzić ewentualnego istnienia defektów w dolnej części pni drzew. 

 

4 Stan sanitarny drzewostanu 

4.1 Wykaz drzewostanu w stanie sanitarnym dobrym 

W stanie sanitarnym dobrym znajdują się 3 szt. zinwentaryzowanego drzewostanu (numeracja zgodna z tabelą w pkt. 

3.2): 7, 8, 10. 

4.2 Wykaz drzewostanu w stanie sanitarnym średnim 

W stanie sanitarnym średnim znajduje się 14 szt. zinwentaryzowanego drzewostanu (numeracja zgodna z tabelą w pkt. 

3.2): 1, 3, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

4.3 Wykaz drzewostanu w stanie sanitarnym złym 

W stanie sanitarnym złym znajdują się 4 szt. zinwentaryzowanego drzewostanu (numeracja zgodna z tabelą w pkt. 3.2): 

2, 4, 12, 13. 
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5 Dokumentacja fotograficzna 
 

  
Grupa drzew– numery inwentaryzacyjne 1-5. Podniesiona 
niweleta terenu w obrębie systemu korzeniowego drzew. 

 

Klon jesionolistny  (Acer negundo) – numer 
inwentaryzacyjny 1. Przysypana ziemią podstawa pnia. 

 

  
Klony jesionolistne  (Acer negundo) – numery 

inwentaryzacyjne 2 i 3. Przysypane ziemią podstawy pni. 
 

Klon jesionolistny  (Acer negundo) – numer 
inwentaryzacyjny 5. Przysypana ziemią podstawa pnia. 
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Dąb szypułkowy  (Quercus robur) – numer inwentaryzacyjny 

6. Przysypana ziemią podstawa pnia oraz podniesiona 
niweleta terenu w obrębie systemu korzeniowego drzewa. 

 

Dąb szypułkowy  (Quercus robur) – numer 
inwentaryzacyjny 6. Przysypana ziemią podstawa pnia. 

  
Dąb szypułkowy  (Quercus robur) – numer inwentaryzacyjny 
6 oraz w tle dęby szypułkowe o numerach 7 i 8. Składowanie 
materiałów budowlanych w obrębie systemu korzeniowego. 

 

Dąb czerwony  (Quercus rubra) – numer inwentaryzacyjny 
9. Składowanie materiałów budowlanych w obrębie 

systemu korzeniowego. 
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Dąb czerwony  (Quercus rubra) – numer inwentaryzacyjny9. 
Widoczny wylany beton w obrębie systemu korzeniowego. 

 

Dąb czerwony  (Quercus rubra) – numer inwentaryzacyjny 
9.Składowanie materiałów budowlanych w obrębie 

systemu korzeniowego. 
 

  
brzoza brodawkowata (Betula pendula) – numer 

inwentaryzacyjny 10.Składowanie materiałów budowlanych 
w obrębie systemu korzeniowego. 

brzoza brodawkowata (Betula pendula) – numer 
inwentaryzacyjny 11.Przysypana ziemią podstawa pnia 

oraz podniesiona niweleta terenu w obrębie systemu 
korzeniowego drzewa. 
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brzoza brodawkowata (Betula pendula) – numery 

inwentaryzacyjne 12, 13. 
 

brzoza brodawkowata (Betula pendula) – numery 
inwentaryzacyjne 12, 13.Przysypana ziemią podstawa 

pnia. W tle widoczny głęboki wykop. 
 

  
brzoza brodawkowata (Betula pendula) – numery 

inwentaryzacyjne 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.Przysypana ziemią 
podstawa pnia. W tle widoczny głęboki wykop. 

 

brzoza brodawkowata (Betula pendula) – numery 
inwentaryzacyjne 14. 15, 16, 17, 18.Przysypana ziemią 

podstawa pnia. W tle widoczny głęboki wykop. 
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brzoza brodawkowata (Betula pendula) – numer 

inwentaryzacyjny 19.Przysypana ziemią podstawa pnia. W tle 
widoczny głęboki wykop. 

brzoza brodawkowata (Betula pendula) – numery 
inwentaryzacyjne 20, 21. Przysypana ziemią podstawa 
pnia. Liczne usypane kopce z piachu i ziemi w obrębie 

systemu korzeniowego. 

6 Opracowanie graficzne 
 

Rys. 1 – mapa z naniesioną lokalizacją drzewostanu oraz ich numeracją. 

 

xxxxxxxxx, październik 2015 r. 

 

Opracowanie:  

mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Ziobrowska 


