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6.

5.1.

1. Wstęp
Niniejsza ekspertyza powstała na zlecenie Gminy Popielów z siedzibą ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
(NIP 991-03-12-563). Numer zamówienia ZP.2060114.2018.IM z dnia 16.05.2018.
Wykonawcą jest Jerzy Stolarczyk prowadzący firmę pod nazwą EKO-TREK Jerzy Stolarczyk z siedzibą
w miejscowości Jamnik nr 1, 55-140 Żmigród (NIP 898-109-28-78).
Przedmiotem zlecenia jest ocena stanu i statyki drzewa uznanego za pomnik przyrody z gatunku dąb
szypułkowy (Quercus robur L.) zlokalizowanego w gminie Popielów (działka nr 408 a.m. 2 obręb
Karłowice, ul. Brzeska), z użyciem metody tensometrycznej oraz tomografu sonicznego, obejmująca
także opracowanie dokumentacji oraz określenie dalszego postępowania wobec drzewa.

2. Przedmiot badania

Rys. 1. Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Lokalizacja drzewa (z wykorzystaniem map Google)

Współrzędne drzewa: 50°52'21.0"N 17°42'03.3"E / 50.872511, 17.700906
Czas wykonania wizji w terenie i pomiarów: 23 maja 2018 r.
Zakres wykonanych prac:
 ocena stanu zdrowotnego drzewa metodą wizualną z wejściem w koronę drzewa, metalową
sondą arborystyczną oraz osłuchowo (poprzez opukanie młotkiem diagnostycznym),
 badanie statyki drzewa metodą obciążeniową (tensometryczną) – stabilności w gruncie oraz
odporności pnia na złamanie,
 badanie stanu wnętrza pnia tomografem sonicznym.
Ekspertyza zawiera:
 opis metodyki badania,


opis badanych drzew oraz ich cech istotnych dla oceny statyki,



przedstawienie wyników pomiarów w formie opisowej i graficznej,



wnioski i zalecenia dotyczące dalszego postępowania z badanym obiektem.
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Obiekt badany: Pomnik przyrody, drzewo z gatunku dąb szypułkowy, gmina Popielów, Karłowice ul.
Brzeska (działka nr 408 a.m. 2 obręb Karłowice).

3. Wykonawca badania
Jerzy Stolarczyk– członek Grupy Niezależnych Ekspertów Drzew (Independent Tree Expert Group),
technik leśnictwa, inspektor nadzoru w specjalności leczenie i pielęgnacja drzew (NOT SITO nr 46/87),
właściciel firmy EKO-TREK oraz marki Wrocławska Szkoła Arborystyki zajmującej się szkoleniami z
zakresu arborystyki i diagnostyki drzew, ekspert w zakresie diagnostyki instrumentalnej drzew.
Jakub Józefczuk – mgr inż. architekt krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, prowadzi działalność w zakresie architektury krajobrazu, projektowania zieleni,
dendrologii, w tym diagnostyki drzew. Zaangażowany w realizacje projektów związanych z ochroną
czynną zagrożonych gatunków owadów oraz ochroną krajobrazu i przyrody.
Materiał zdjęciowy użyty w niniejszej ekspertyzie: EKO-TREK.
Dane kontaktowe: Jerzy Stolarczyk EKO-TREK, js@eko-trek.pl, tel. +48 501 715 081. www.eko-trek.pl.

4. Metodyka badania
Zastosowano następujące metody oceny i pomiaru drzew:
a. Pomiar podstawowych parametrów drzewa zgodnie ze standardami.


Pomiar obwodu pnia wykonano atestowaną taśmą mierniczą na wysokości 130 cm oraz 100 cm.



Wysokość drzewa zmierzono wysokościomierzem Nikon Forestry pro i taśmą mierniczą.




Ocena uwzględniała cechy drzewa mogące wpływać na statykę: rozmiary, położenie, cechy
budowy lub symptomy chorób.
Dodatkowo stan korzeni badano metalową sondą arborystyczną, a stan pnia młotkiem
diagnostycznym.

c. Próbę tensometryczną (obciążeniową) wg metodologii TSE (Tree Stability Evaluation) grupy ITEG
(Independent Tree Expert Group) – ocena podatności pnia na złamanie oraz stabilności w gruncie.


Próba ciągnięcia (zwana też próbą obciążeniową) pozwala zarówno na pomiar wytrzymałości
na złamanie, jak również na pomiar siły zaczepienia w podłożu, gwarantując jednoznaczną,
ugruntowaną i racjonalną ocenę stabilności drzew. Wysoka miarodajność próby ciągnięcia
w porównaniu z innymi metodami została potwierdzona już wielokrotnie, m.in. w badaniach
prowadzonych przez grupę roboczą zajmującą się urządzeniami badawczymi związku
Fachverband Geprüfter Baumpfleger e.V. pod kierownictwem Bodo Siegerta.



Badania w zakresie statyki drzew przeprowadzane przy zastosowaniu prób ciągnięcia
opierają się na metodach ciągnięcia (obciążeniowych) opracowanych przez dr. inż. Lothara
WESSOLLY’ego i Güntera SINN’a. Polegają na pomiarze obciążenia pnia oraz siły zaczepienia
drzewa w podłożu w wyniku symulacji naporu wiatru. Obciążenie zastępujące napór wiatru
jest przenoszone w sposób kontrolowany, stopniowo, do określonej granicy na pień drzewa
za pomocą liny urządzenia ciągnącego. Drzewo reaguje na siłę odkształceniami włókien
skrajnych pnia (ściśnięciem lub wydłużeniem), które rejestrowane są cyfrowo za pomocą
czujników rozciągania (elastometry) z dokładnością do 0,001 mm. Jednocześnie następuje
obciążenie podstawy pnia, którego pomiar odbywa się za pomocą czujników kąta
przechylenia (przechyłomierz/ inklinometry) z dokładnością do 0,01º.
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b. Ocenę wizualną stanu zdrowotnego.



Uzyskane wyniki pomiaru oraz podstawowe dane dotyczące drzewa są wprowadzane do
specjalistycznego programu TSE i tam poddawane analizie. Dzięki ekstrapolacji
zarejestrowanych danych oraz porównaniu z empirycznymi wartościami pomiaru
(rozciągliwością świeżo ściętego drewna, naturalnego zachowania się drzew podczas
wywracania) można oszacować stabilność w gruncie i wytrzymałość drzewa na złamanie
w przypadku dużego naporu wiatru (najczęściej o sile 12Bft). Wynikiem jest wartość
bezpieczeństwa określająca wytrzymałość na złamanie oraz stabilność drzewa w warunkach
panujących podczas orkanu.

W programie TSE podczas obliczania oczekiwanego obciążenia wiatrem uwzględniane są czynniki
specyficzne dla drzewa oraz czynniki topograficzne, takie jak (por: http://iteg-network.com/pl/):
o powierzchnia korony i jej główny punkt obciążenia (ustalone za pomocą odpowiednich
programów komputerowych, np. ArWiLo)
o aerodynamiczne zachowanie drzewa (wartość współczynnika Cw)
o współczynnik częstotliwości (częstotliwość własna, uwzględnia podatność drzewa na
drgania)
o współczynnik terenowy (odzwierciedla warunki panujące w terenie, które hamują przepływ
wiatru, np. nierówność podłoża)
o współczynnik porywistości (określa wpływ efektów potęgujących siłę wiatru oraz turbulencji
np. obustronnie zabudowana ulica)
o ciśnienie atmosferyczne.
Badanie metodą obciążeniową dostarcza wyników pozwalających na obliczenie:
realnej wytrzymałości na złamanie dla obciążenia wiatrem o sile 12Bft,

 realnej aktualnej stabilności w gruncie dla obciążenia wiatrem o sile 12Bft.
Symulacja siły wiatru może odbywać się na niższym poziomie (11Bft) np. przy terenie osłoniętym od
wiatru.
W niniejszej ekspertyzie użyto urządzenia oraz oprogramowania TSE marki ITEG. Dla potrzeb oceny sił
oddziałujących na koronę oraz parametrów drzewa stosowanych w kalkulatorze TSE wykonuje się
dodatkowo obliczenia w programie Rinntech ArWilo. Program pozwala na oszacowanie powierzchni
korony (Crown area), wysokości środka korony (Height of crown area center), głównego punktu
naporu wiatru (Height of crown force center) oraz sił oddziałujących na koronę (Wind force on crown)
i u podstawy pnia (Stembase bending moment). W ekspertyzie umieszczono wyniki i obraz z obliczeń
w kalkulatorze ArWilo.
d. Pomiar stanu wnętrza pnia wykonany tomografem sonicznym


Tomograf dźwiękowy pozwala określić poziom i zasięg rozkładu drewna poprzez kontrolę
prędkości przesyłu dźwięku pomiędzy czujnikami umieszczanymi na pniu i porównanie
uzyskanych wyników z prędkością dźwięku w zdrowym drewnie drzewa badanego gatunku.



W niniejszej ekspertyzie użyto urządzenia oraz oprogramowania ArborSonic 3D (producent
FAKOPP Enterprises).
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5. Ocena drzewa. Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Parametry drzewa i wybrane informacje istotne dla jego stanu

ID/ Lokalizacja

Pomnik przyrody, Popielów, działka nr 408 a.m. 2 obręb Karłowice, ul. Brzeska
50°52'21.0"N 17°42'03.3"E/ 50.872511, 17.700906

Gatunek

Quercus robur L., dąb szypułkowy

Podstawowe
parametry
drzewa:
Obiekty w zasięgu
drzewa:

Wysokość:
27,5 m
Obwód (na wys. 130 cm):
668,00 cm
Obwód (na wys. 100 cm):
669,00 cm

tory kolejowe,

przejazd kolejowy z zaporą,

linie trakcyjne,

droga asfaltowa z poboczem

ogród przydomowy

ruch pieszy i kołowy.
Drzewo dojrzałe, witalne, z rozbudowaną koroną. Objęte ochroną pomnikową.
Stwierdzono obecność zasiedlonego gniazda ptasiego z pisklętami oraz
kwietnicy okazałej (Protaetia aeruginosa/ Protaetia speciosissima) – chrząszcza
podlegającego ochronie częściowej.
Drzewo rośnie w pasie drogowym przy przejeździe kolejowym, grunt wokół
pnia częściowo zajęty przez jezdnię asfaltową ze żwirowo-trawiastym
poboczem oraz przez infrastrukturę kolejową.
Odziomek i podstawa pnia bez owocników grzybów. Od strony wschodniej
stwierdzono rozkład powierzchniowy w nabiegach (badanie sondą).
W dolnym odcinku pnia rozległy rozkład pnia zajmujący ok. 70% powierzchni
pnia na wysokości 110 cm stwierdzony w badaniu tomografem sonicznym (por.
rys. 5 i 6).
Korona zbudowana z trzech głównych przewodników. Ślady cięć
wykonywanych w przeszłości na dużych gałęziach i konarach, obecnie z
martwicami, ubytkami wgłębnymi, częściowo zabliźnione. Na pniu ślad po
dużym konarze utraconym wskutek wyłamania. Liczny susz konarowy i
gałęziowy (w tym zamierające końcówki gałęzi).
 Ślad po wyłamanym dużym konarze znajduje się od strony południowej,
wzdłuż pnia (konar znajdował się na wys. 8 m), długość rany ok. 5 m.
Wewnątrz miejsca po obłamanym konarze - rozkład brunatny drewna. W
górnym fragmencie uszkodzenia pnia gniazdo z pisklętami.
 Na wys. 9 m rozwidlenie z ubytkiem otwartym, o średnicy 50 cm,
głębokości 110 cm. Wewnątrz martwica z pęknięciami. Ubytek zasiedlony
przez mrówki. Odchodzący w rozwidleniu konar ze świeżymi pęknięciami
kory.
 Zredukowany konar od strony torów (zachodniej) z ubytkiem i martwicą
przebiegającą wzdłuż wierzchniej strony. Rozkład stwierdzony również w
miejscu odrastania jednego z głównych konarów od strony wschodniej.
 Nad jezdnią konar o średnicy ok. 1 m, rozkład wewnętrzny w rozwidleniu
stwierdzony osłuchowo.

Opis cech i stanu
drzewa
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5.1.

Fot. 2 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Na pniu
w miejscach dawnych cięć duże nowe konary o słabym
związaniu z pniem.

Fot. 3 i 4 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Główne rozwidlenie z ubytkiem otwartym zasiedlonym przez
mrówki. Poniżej ślad po wyłamaniu dużego konara.
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Fot. 1 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Widok
całego drzewa.

Fot. 6 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Rozległa
rana po utraconym konarze.

Fot. 7 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Rozkład
brunatny drewna pnia w miejscu po utraconym
konarze.
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Fot. 5 Dąb szypułkowy Popielów/ Karłowice. Korona drzewa ze śladami cięć wykonanymi w przeszłości. Susz
gałęziowy.

Fot. 9 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Susz w
koronie.

Fot. 10 i 11 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Korona drzewa ze śladami cięć wykonanymi w przeszłości,
częściowo zarastającymi. Susz gałęziowy.
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Fot. 8 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice.
Zredukowany w przeszłości konar z rozkładem drewna

Fot. 12 Dąb szypułkowy Popielów/ Karłowice. Gniazdo
ptasie w górnej części rany po odłamanym konarze.

Wyniki badania stanu wnętrza pnia tomografem sonicznym

Fot. 15 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice.
Badanie tomografem sonicznym.

Badanie tomografem sonicznym wykonano na dwóch poziomach pnia na wysokości: 55 cm i 110 cm.
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5.2.

Fot. 13 i 14 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice.
Osobnik kwietnicy okazałej

Legenda: kolor niebieski oznacza ubytek, czerwony - rozkład, zielony – drewno przewodzące.

Rys. 3 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Obraz wnętrza pnia w badaniu tomografem sonicznym na wys. 55
cm.
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Rys. 2. Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Rozmieszczenie czujników w badaniu tomografem sonicznym na
wys. 55 cm.

Rys. 5 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Obraz wnętrza pnia w badaniu tomografem sonicznym na wys. 55
i 110 cm.

Podsumowanie badania: Badanie tomograficzne wykazało znacznego rozkładu pnia: zajmuje on ok
62% powierzchni przekroju pnia na wysokości 55 cm, i ok. 72% powierzchni przekroju pnia na
wysokości 110 cm.
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Rys. 4 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Obraz wnętrza pnia w badaniu tomografem sonicznym na wys.
110 cm.

5.3.

Wyniki próby obciążeniowej

Fot. 16 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice.
Rozmieszczenie czujników na pniu od strony ściskanej.

Fot. 17 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice.
Rozmieszczenie czujników na pniu od strony
rozciąganej.

Elastometry (czujniki rozciągania/ ściskania) umieszczono w dolnej części pnia jak w tabeli niżej.
Inklinometry (przechyłomierze) umieszczono zgodnie z metodyką badania u podstawy pnia.
Obciążenie przyłożono na wysokości 8,8 m. Kierunek ciągnięcia 17oN. W kalkulacjach wyników
wykorzystano dane obliczone w programie ArWilo.
Od strony ściskanej:
 Elastometr nr S1 (dł. 395 mm umieszczony na wys. 171 cm)
 Elastometr nr S2 (dł. 502 mm umieszczony na wys. 130 cm)
 Elastometr nr S3 (dł. 289 mm umieszczony na wys. 55 cm)
Od strony rozciąganej:
 Elastometr nr S4 (dł. 487 mm umieszczony na wys. 167 cm)
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5.3.1. Rozmieszczenie czujników i zastosowane obciążenie

5.3.2 Obliczenia w programie ArWilo

Rys. 6 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice Obliczenia w programie ArWilo.

5.3.3. Wyniki obliczeń w programie TSE


Przykładano obciążenie w kolejnych krokach co 0,3 t notując wskazania czujników. Obciążenie
przerwano na 3,0 t ze względu na osiągnięcie odpowiedniej siły symulowanego wiatru.
 W kalkulacjach uwzględniono uwarunkowania lokalizacji przedmiotowego drzewa (teren miasta)
oraz przyjęto współczynnik porywistości na poziomie 1,3. W rezultacie uzyskano symulację wiatru
o prędkości 37,43 m/s (czyli znacznie powyżej progu 12 Bft).
Próba obciążeniowa wykazała, że w okresie badania – maj 2018 - drzewo przy obecnych
parametrach oraz w warunkach symulowanego wiatru o sile 12 Bft zachowuje stabilność w gruncie
i jest odporne na złamanie pnia w badanym odcinku (por. raport z badania – rys. 7.) Reakcja
czujników na pniu i u podstawy pnia wskazuje na dużą odporność na wiatr w zakresie badanych
parametrów.



Wskazania obu inklinometrów świadczą o wystarczającej stabilności drzewa w gruncie (na
poziomie 209% przy zalecanych w modelu 150%).
Wskazania elastometrów świadczą o zróżnicowanej, ale wystarczającej odporności na złamanie
pnia w badanym odcinku. Spośród 3 czujników na pniu jedynie elastometr S3 zareagował na
przykładaną siłę, ale nawet on wykazał odporność rzędu 892% przy zalecanych w modelu 150%.
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Program pozwala na oszacowanie powierzchni korony oraz podstawowych parametrów istotnych dla
zachowania się drzewa podczas wiatru.
Powierzchnię korony wyliczono na podstawie fotografii drzewa oraz pomiaru jego wysokości.
•
Powierzchnia korony = 312 m2
•
Środek korony na wysokości = 18,6 m
•
Główny punkt naporu wiatru na wysokości = 19,0 m
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Rys. 7 Dąb szypułkowy, Popielów/ Karłowice. Raport z próby obciążeniowej i obliczeń w kalkulatorze TSE.

 Drzewo dojrzałe, bardzo okazałe, o dużej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.
Zdecydowanie warte zachowania także ze względu na bioróżnorodność – siedlisko gatunków
chronionych – ptaków oraz chrząszcza - kwietnicy okazałej.
 Korona rozłożysta, powyżej głównego rozwidlenia – 3 główne przewodniki. Drzewo witalne,
wydziela jednak liczny susz gałęziowy i konarowy wymagający kontroli lub usunięcia.
 Znaczny rozkład drewna pnia potwierdzony w badaniu tomografem sonicznym.
 Stwierdzono także rozkład dużych konarów skutkujący zagrożeniem wyłamania dużych części
drzewa. Takie wyłamanie dużego konara niedawno nastąpiło, o czym świadczy rozległa rana
na pniu ujawniająca brunatny rozkład wnętrza. Rozkład drewna wykryty w trakcie kontroli
stanu korony także na mniejszych konarach i w górnych partiach korony.
 Na pniu w dolnej części od strony wschodniej duże odrosty o cechach reiteratów w miejscach
po dawnych cięciach dużych konarów, mogące mieć słabe związanie z pniem, wymagające
kontroli w przyszłości.
 Całe drzewo w próbie tensometrycznej obecnie odporne na złamanie pnia w badanym
odcinku oraz o wystarczającej wytrzymałości na wywrot przy wietrze 12 Bft.
o Drzewo zachowuje STABILNOŚĆ W GRUNCIE, wskaźniki bezpieczeństwa przy wietrze
o sile 12 Bft w próbie obciążeniowej POWYŻEJ PROGU wymaganego w modelu
stosowanym w metodyce badania (por. rys. 7).
o Pień w dolnym odcinku JEST odporny na złamanie przy wietrze 12 Bft (por. rys. 7)
o Ocena statyki przedstawiona w niniejszej ekspertyzie odnosi się do obecnego stanu
przedmiotowego drzewa i jego otoczenia oraz normalnych warunków pogodowych.
Obecnie nie ma zagrożenia wywrotu drzewa, czy złamania dolnego odcinka pnia
drzewa w normalnych warunkach pogodowych, nawet przy silnych wiatrach rzędu 12
Bft. W przypadku bardzo silnego wiatru o nietypowym przebiegu (np. o charakterze
trąby powietrznej, silnie skręcających drzewo) może dojść do uszkodzenia/
wyłamania korony lub upadku drzewa trudnego do prognozy przy stosowanej
metodologii badania. Należy w takich warunkach ograniczyć przebywanie w obrębie
rzutu korony.

Rekomendacje dla dalszych działań
 Drzewo zdecydowanie warte zachowania ze względu na wartość przyrodniczą i krajobrazową
oraz znaczenie dla bioróżnorodności.
 Wymaga jednak działań poprawiających poziom bezpieczeństwa w otoczeniu oraz
zapobiegających wyłamywaniom części drzewa w przyszłości.
I.

Prace pielęgnacyjne i zabezpieczenia
Proponowane działania obejmują prace w bliższej i dalszej perspektywie.
1. Działania w bliskiej perspektywie: do wykonania w tym sezonie wegetacyjnym
a. Kontrola suszu konarowego i gałęziowego poprzez obciążenie zamarłych części
drzewa. Zalecane obłamanie/ usunięcie niestabilnego suszu. Trwały susz, stabilny
pod obciążeniem, należy pozostawić na drzewie. Ze względu na pomnikowy
charakter drzewa susz usuwać obłamując go lub wykonując cięcia w sposób
naśladujący naturalne obłamanie.
b. Zabezpieczenie pozostałych konarów i przewodników wiązaniami.
 Zalecany montaż 3 wiązań stalowych (opasowych) między przewodnikami
ponad głównym rozwidleniem.
 W górnej części korony zalecane zabezpieczenie pozostałych rozwidleń
poprzez montaż 6 wiązań 8 tonowych elastycznych (np. typu Cobra lub Gefa).
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6. Podsumowanie i rekomendacje





Wiązania należy montować z atestowanych produktów przeznaczonych do
drzew zgodnie ze wskazaniami producenta/ sprzedawcy. Montujący wiązania
powinien legitymować się kwalifikacjami do ich montażu, np. przeszkoleniem
z produktów danej marki lub certyfikatem arborystycznym (np. European
Tree Worker).
Kontrola wiązań po montażu zgodnie z wymaganiami gwarancji.

II.

Kontrola stanu i statyki drzew
1. Kontrola wizualna drzewa
o Kontrola wizualna reakcji drzewa na cięcia – pierwsza po 9 miesiącach od wykonania
cięć, kolejna co 15 miesięcy w różnych porach roku.
o Należy kontrolować pod kątem występowania owocników grzybów na pniu
(zwłaszcza w ranie po odłamanym konarze) i w odziomku oraz aktualnego stanu
drzewa, w tym stanu konarów i rozwidleń. Kontrola powinna także obejmować
wytwarzanie wtórnej korony wskutek cięć opisanych wyżej w p.I.2.
o Zalecana jest regularna kontrola z wejściem w koronę drzewa, np. wykonywana przy
przeglądach gwarancyjnych zabezpieczeń konarów i przewodników.
2. Badania specjalistyczne
o Badania instrumentalne wykonać zgodnie z wynikami kontroli wizualnej.
o W przypadku istotnych zmian stanu drzewa lub otoczenia badania specjalistyczne
dostosować do wyników kontroli wizualnej.
o Przy braku znaczących zmian w stanie drzewa oraz otoczeniu ponowne badanie
metodą obciążeniową wskazane za 5 lat w celu oceny statyki drzewa oraz ew. zmian
w tym zakresie.
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2. Działania strategiczne: powinny objąć prace pomocne w pobudzeniu drzewa do
wytwarzania wtórnej korony, docelowo zaś jej obniżenie i zagęszczenie w centralnej
części i przy pniu.
 Prace powinny być wykonywane regularnie w kolejnych sezonach, co 2-5 lat
zależnie od reakcji drzewa na cięcia. Zalecane rozłożenie prac na okres 10-20
lat. Rozpocząć w tym lub kolejnym sezonie.
 Prowadzić je jako cięcia obwodowe korony na drobnych gałęziach (do 10 cm
średnicy). Pierwsze cięcie może obejmować do 10% korony. Kolejne zależnie od reakcji drzewa. Prace powinien prowadzić wykwalifikowany
arborysta/ tree worker.
 Po przebudowie korony należy odpowiednio przeprojektować
zabezpieczenia.

