
vârsta N / T / M / B

tip specie F   /   R      

număr şarpante ................

diametru trunchi ................ cm

circumferinţă trunchi ................ cm

diametru coroană ................ m

înălţime arbore ................ m

înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie m

înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie ................

valoare specie ................ €

valoare estetică şi sănătate ................

indice poziţionare ................

indice dimensiune ................

valoare în amenajare ................ €

valoare forestieră ................ €
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localizare: localizare:
specie: specie:

data: data:
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LA BAZA ARBORELUI

colet afectat

rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

LA BAZA ARBORELUI

colet afectat

rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI

crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

PE TRUNCHI

crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: .......................................................................................întocmit de: .......................................................................................

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

PROBLEME IDENTIFICATE

ŞI RECOMANDĂRI
PROBLEME IDENTIFICATE

ŞI RECOMANDĂRI


