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1.0.Opis techniczny terenu.
1.1. Lokalizacja terenu.

1.2.Inwentaryzacja terenu.
Szczegółowa inwentaryzacja terenu zarówno dendrologiczna, jak i architektonicznobudowlana została wykonana we wrześniu 2017 roku. W większości pokrywa się ona ze stanem
obecnym drzewostanu na terenie parku, szczegółowy stan oraz przewidziane prace dotyczące
poszczególnych roślin opisane w tabeli.

1.3. Opis stanu istniejącego.
Teren parku to zielona oaza w centrum miasta, która wymaga szczegółowej pielęgnacji.
Na terenie rośnie kilkadziesiąt drzew oraz kilka gatunków krzewów i bylin. Drzewa to m.in.
jesion wyniosły, klon jawor, lipa drobnolistna oraz modrzew europejski. Krzewy występujące
w parku to: jałowiec płożący oraz cis pospolity. Wewnątrz parku stworzone są ciągi
komunikacyjne piesze.

1.4. Inwentaryzacja dendrologiczna.

1.5. Zestawienie istniejących roślin i zalecanych działań.
Lp. Nazwa polska

Nazwa łacińska

1

Jesion
wyniosły
Buk zwyczajny

Fraxinus excelsior

Obwód
pnia lub
pow.
krzewów
258

Fagus sylvatica

62

Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły

Fraxinus excelsior

115

Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Do usunięcia z zezwoleniem

Fraxinus excelsior

65

Do usunięcia z zezwoleniem

Fraxinus excelsior

128

Fraxinus excelsior

264, 84,
83, 100

7

Klon jawor

99

8
9

Brzoza
brodawkowata
Klon jawor

Acer
pseudoplatanus
Betula pendula

Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Wielopienne, usunąć 1 boczny
pęd z zezwoleniem, pozostałe
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Do usunięcia z zezwoleniem

110,93,96

10

Klon jawor

11

Klon jawor

12

Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły
Klon jawor

Acer
pseudoplatanus
Acer
pseudoplatanus
Acer
pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

41

Acer
pseudoplatanus
Fraxinus excelsior

136

Acer
pseudoplatanus
Fraxinus excelsior

61

Acer
pseudoplatanus

151

Acer
pseudoplatanus

138

2
3
4
5
6

13
14
15
16
17

Jesion
wyniosły
Klon jawor

18

Jesion
wyniosły
Klon jawor

19

Klon jawor

80

141
128
44

28

66

Uwagi

Wielopienne, Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Zachwiana statyka, do usunięcia
nie wymaga zezwolenia
Do usunięcia nie wymaga
zezwolenia
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Do usunięcia nie wymaga
zezwolenia
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Do usunięcia z zezwoleniem
Pielęgnacja (ewentualne
rozważenie usunięcia z
zezwoleniem jeżeli stan będzie
się pogarszał )
Pień po usuniętym drzewie do
usunięcia

20

Klon jawor

139

Grusza

Acer
pseudoplatanus
Pyrus

21
22

Jabłoń

Malus

53-83

23

Lipa
drobnolistna
Żywotnik
zachodni
Żywotnik
zachodni

Tilia cordata

88

Thuja occidentalis

73

Thuja occidentalis

22,55,13

26

Żywotnik
zachodni

Thuja occidentalis

47,37,23

27

Żywotnik
zachodni

Thuja occidentalis

35,31,65

28

Żywotnik
zachodni

Thuja occidentalis

62,36

29

Żywotnik
zachodni
Żywotnik
zachodni
Żywotnik
zachodni

Thuja occidentalis

68

Thuja occidentalis

43,55

Thuja occidentalis

64

32

Żywotnik
zachodni

Thuja occidentalis

56

33

Żywotnik
zachodni

Thuja occidentalis

34

Modrzew
europejski
Świerk
pospolity

Larix decidua

10 sztuk
poniżej 50
cm
49

Picea abies

103

Modrzew
europejski
Świerk
pospolity
Świerk kłujący

Larix decidua

70

Picea abies

3

Picea pungens

60,54

24
25

30
31

35

36
37
38

129

Pień po usuniętym drzewie do
usunięcia
Chore, do usunięcia nie wymaga
zezwolenia
chore, do usunięcia nie wymaga
zezwolenia
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Wielopienne, Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające, usunąć
dodatkowe pnie
Wielopienne, usunąć dodatkowe
pnie, Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające,
Pień o zachwianej statyce do
usunięcia dodatkowe pnie,
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające,
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające, usunięcie
mniejszego pnia pozwoli
uzyskać pożądany pokrój
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające, usunąć dziką
odnogę
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające, usunąć dziką
odnogę
Do usunięcia nie wymaga
zezwolenia
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające, podkrzesanie,
obsadzenie pnia rośliną pnącą
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Do usunięcia nie wymaga
zezwolenia
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające

39

Sosna czarna

Pinus nigra

114

40

Świerk
pospolity
Cis pospolity

Picea abies

15

Taxus baccata

15m²

41

krzewy:
42 Złotokap
zwyczajny
43 Berberys
Thunberga

Laburnum
7,5m²
anagyroides
Berberis thunbergii 21m²

Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Do usunięcia, nie wymaga
zezwolenia
Wielopienne, pielęgnacja, cięcia
prześwietlające, tak aby
odsłonić kamień za nim
Krzewy już usunięte nie
istniejące w terenie
Krzewy już usunięte nie
istniejące w terenie

Snieguliczka
biała
Jałowiec
płożący
Cis pospolity

Symphoricarpos
albus
Juniperus
horizontalis
Taxus baccata

20 + 6m²

Do usunięcia

10m²

Pielęgnacja, cięcia formujące

4 m², 2szt.

Pielęgnacja, cięcia formujące

Aster
krzaczasty
Funkia
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Lipa
drobnolistna
Jesion
wyniosły
Jesion
wyniosły

Symphyotrichum
dumosum
Hosta
Tilia cordata

6m²

Do usunięcia

80

Tilia cordata

170

Tilia cordata

195

Tilia cordata

140

Fraxinus excelsior

160

Fraxinus excelsior

140

Tilia cordata

90

56

Lipa
drobnolistna
Pień po
ściętym
drzewie
Klon jawor

Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Wielopienne Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Wielopienne Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające, odkryte
korzenie- pielęgnacja oraz
wyrównanie terenu poprzez
usypanie ziemi przy korzeniach
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Wykarczowanie

57

Klon jawor

58

Klon jawor

44
45
46
47

48
49
50
51
52
53

54
55

1 szt

Acer
pseudoplatanus
Acer
pseudoplatanus
Acer
pseudoplatanus

98
110
175

Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające
Pielęgnacja, cięcia
prześwietlające

2.0. Zalecane zabiegi:
W ramach Rewitalizacji, pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej na terenie Parku przy ul.
Reja w Sztumie obejmującego powierzchnię około 2000 m2 należy wykonać następujące
zabiegi:
1) Usunięcie wskazanych drzew, oraz krzewów, pielęgnacja wskazanych drzew oraz
krzewów wyrównanie terenu, przygotowanie podłoża:
a) Usunięcie drzew i krzewów wg. inwentaryzacji tabela 1.5,
b) Pielęgnacja pozostałych drzew poprzez:
• prześwietlenie i regulację koron drzew,
• usuwanie suchych konarów i gałęzi,
• usunięcie dzikich odnóg drzew,
• podkrzesanie koron drzew w celu ułatwienia dostępu światła,
c) Frezowanie pni usuniętych drzew;
d) Zniwelowanie terenu, wyrównanie oraz usunięcie pozostałości betonowych
fundamentów w ilości ok 12 m2 oraz innych zbędnych elementów w uzgodnieniu z
Zamawiającym;
e) Wygrabienie liści, igliwia, nieczystości z terenu;
f) Odchwaszczanie krzewów, wykonanie mis drzew i krzewów;
g) Oczyszczenie i renowacja kamienia okalającego pomnik ok 5 m2;
h) Wymiana/nawiezienie 10 cm warstwy ziemi urodzajnej.
2) Dostawę drzew w ilości 7 sztuk, posadzenie, dostawa i wysiew traw na powierzchni
około 2000 m2:
a) Dostawę drzew ilości 7 sztuk, posadzenie,
b) Założenie trawnika poprzez wykonanie siewu trawy na powierzchni ok. 2000 m2;
3) Pielęgnację i utrzymanie roślin - powierzchnia około 2000 m2, w tym:
a) Pielęgnacja posadzonych drzew,
b) Pielęgnacja istniejących drzew i krzewów,
c) Pielęgnacja trawnika.
Wyjaśnienie pojęć:
2.1.a. Usuwanie drzew i krzewów
Należy usunąć 12 sztuk drzew wraz z frezowaniem pni, 10 sztuk żywotników
zachodnich oraz 20 + 6 + 4 m² krzewów.
Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania surowca pozyskanego z wycinki
drzew w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a także przekazania surowca
pozyskanego z wycinki drzew do MGOPS w Sztumie na cele charytatywne na
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przy udziale Zamawiającego. Surowiec
przekazywany na cele charytatywne, należy podzielić na elementy umożliwiające
transport bez użycia ciężkiego sprzętu. Materiał z w/w wycinek drzew nienadający się
do przekazania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
2.1.b. Pielęgnacja istniejących drzew.
Należy wykonać pielęgnację 37 sztuk drzew. Prace należy wykonywać pod nadzorem
specjalisty, zgodnie ze sztuką ogrodniczą zakres prac w zależności od stanu
poszczególnych drzew obejmujący:

• Prześwietlenie i regulację koron drzew, cięcia pielęgnacyjne, usuwanie suchych,
połamanych i krzyżujących się konarów gałęzi i pędów,
• Usunięcie dzikich odnóg drzew,
• Usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych,
• Podkrzesanie koron drzew na wysokość 1,0– 1,5 m w celu ułatwienia dostępu światła.
2.1.c. Frezowanie pni.
Należy wykonać frezowanie 3 szt. pni z terenu parku.
2.1.d. Zniwelowanie, wyrównanie terenu.
Na terenie parku należy wykonać zniwelowanie i wyrównanie terenu na obszarze ok.
2000 m² oraz usunąć pozostałości betonowych fundamentów w ilości ok 12 m2 oraz
innych zbędnych elementów w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2.1.e. Wygrabienie liści, igliwia, nieczystości z terenu.
Na terenie parku należy wykonać prace pielęgnacyjne polegające na gruntownym
sprzątnięciu, tzn. wygrabienie liści, igliwia oraz nieczystości (tj. papierki, niedopałki
papierosów itp.).
2.1.f Odchwaszczanie krzewów, wykonanie mis drzew i krzewów.
Należy wykonać ręczne odchwaszczanie krzewów oraz wykonanie mis drzew i krzewów
oddzielając szpadlem od istniejącego trawnika.
2.1.g Oczyszczenie i renowacja kamienia okalającego pomnik ok 5 m2
Należy wykonać oczyszczenie i renowację kamienia okalającego pomnik, poprzez
usunięcie brudu, nalotu i innych zanieczyszczeń oraz uzupełnienie przestrzeni miedzy
kamieniami.
2.1.h Wymiana/nawiezienie 10 cm warstwy ziemi urodzajnej
Nawiezienie ziemi urodzajnej przeznaczonej do uprawy roślin o ph w granicach 5-6,5 do
wymaganej wysokości warstwy 10 cm i wyrównanie powierzchni do jednego poziomu.
2.2.a. Nasadzenie nowych drzew w ilości 7 sztuk
Projektowane nasadzenia drzew.
Lp. Nazwa polska
Nazwa łacińska
1.
2.

Dąb szypułkowy
Platan klonolistny

Quercus robur
Platanus x hispanica

Ilość
3
4

Parametry (obwód pnia
na wys. 100 cm)
16-18 cm
16-18 cm

Technika wykonania nasadzeń drzew:
• Nasadzenia drzew należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
• Dostawę i sadzenie drzew w doły o wielkości proporcjonalnej do średnicy bryły
korzeniowej, zaprawienie dołów ziemią urodzajną,
• Wykonać opalikowanie drzew 3 szt. palików drewnianych o średnicy min. 5 cm
materiały naturalne,
• Po nasadzeniu drzewa obficie podlać,
• Nasadzenia wykonać zgodnie z załączonym schematem. Rys 3.3.
2.2.b. Zakładanie trawnika poprzez wykonanie siewu trawy

Wysiew mieszanką uniwersalną traw na uprzednio przygotowaną ziemię urodzajną,
nawożenie, wałowanie, podlanie.
2.3.a. Pielęgnacja posadzonych drzew :
• Podnoszenie w miarę potrzeb koron drzewek (wiosną i jesienią) oraz formowanie
koron, sukcesywne usuwanie odrostów korzeniowych,
• Pielenie misy wokół drzewek,
• Podlewanie młodych drzewek w okresie wegetacji podczas suszy (kiedy utrzymuje się
długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z nieznacznym opadem w
stosunku do średnich wieloletnich wartości i z wysoką temperaturą),
• Wykonywanie zabiegów ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami (doraźnie - w
miarę potrzeb),
• Nawożenie mineralne, w zależności od parametrów glebowych i wymagań
gatunkowych drzew (doraźnie - w miarę potrzeb),
• Zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez zwierzęta poprzez osłonę pnia,
• Zabezpieczanie przed mrozem
• Wymiana zniszczonych palików i wiązadeł.
2.3.b. Pielęgnacja istniejących drzew i krzewów
Systematyczne przeglądanie stanu drzew i krzewów oraz wykonywanie koniecznych
zabiegów:
• Prześwietlenie i regulacja koron drzew,
• Cięcia pielęgnacyjne,
• Usuwanie suchych, połamanych i krzyżujących się konarów gałęzi i pędów,
• Usunięcie dzikich odnóg drzew,
• Usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych,
• Podkrzesywanie koron drzew w celu ułatwienia dostępu światła,
• Usuwanie złomów, wiatrołomów i wywrotów,
2.3.c. Pielęgnacja trawnika
• Wykaszanie trawników w miesiącach od IV do X – raz w miesiącu, jednakże w
miesiącach od V do VIII, gdy wystąpią wzmożone opady deszczu i wysoka temperatura
w zależności od potrzeb dwa razy w miesiącu; podczas suszy (kiedy utrzymuje się
długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z nieznacznym opadem w stosunku
do średnich wieloletnich wartości i wysoką temperaturą), trawniki będą koszone w
miejscach, w których będzie to niezbędne ze względu na nierównomierny wzrost
trawnika, trawa przed skoszeniem nie może mierzyć więcej niż 10 cm, po skoszeniu nie
mniej niż 5 cm. Skoszoną trawę należy natychmiast zebrać i zagospodarować,
• Wykaszanie roślinności w misach w obrębie pnia drzew, oraz krzewów
• Dosiewanie trawy w miejscach zniszczonych i wydeptanych,
• Nawożenie trawników w okresie wiosennym,
• Sukcesywne zachowanie linii trawnika poprzez usunięcie trawy i chwastów rosnących
poza obrębem trawnika,
• Usuwanie liści, igliwia, nieczystości z terenu,
• Odchwaszczanie.

3.0. Materiały zastosowane w projekcie.
3.1. Projektowane nasadzenia drzew.

Lp. Nazwa polska

Nazwa łacińska

Ilość

Parametry (obwód pnia
na wys. 100 cm)

1.

Dąb szypułkowy

Quercus robur

3

16-18 cm

2.

Platan klonolistny

Platanus x hispanica

4

16-18 cm

3.2 Materiały.
Lp. Nazwa

Ilość

1.

Mieszanka

Na powierzchnię 2000 m²

uniwersalna traw

terenu

Ziemia urodzajna

200 m3

2.

3.3. Rzut ze schematem planowanych nasadzeń.

4.0. Opis prac.
4.1 Prace agrotechniczne i przygotowawcze:
1) Usunięcie drzew i krzewów wg. inwentaryzacji,
2) Pielęgnacja drzew,
3) Frezowanie pni usuniętych drzew,
4) Zniwelowanie terenu, wyrównanie oraz usunięcie pozostałości betonowych fundamentów
w ilości ok 12 m2 oraz innych zbędnych elementów w uzgodnieniu z Zamawiającym,
5) Wygrabienie liści, igliwia, nieczystości z terenu,
6) Odchwaszczanie krzewów, wykonanie mis drzew i krzewów,
7) Oczyszczenie i renowacja kamienia okalającego pomnik ok 5 m2,
8) Wymiana/nawiezienie 10 cm warstwy ziemi urodzajnej.
Podczas wywozu odpadów powstałych przy prowadzonych pracach, wykonawca zobowiązany
jest do postępowania z odpadami

uzyskanymi w procesie prac agrotechnicznych i

przygotowawczych w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami
ochrony środowiska.
4.2 Prace ogrodnicze – sadzenie materiału roślinnego:
1) Założenie trawnika poprzez wykonanie siewu trawy.
2) Nasadzenie nowych drzew w ilości 7 sztuk:
-

wszystkie czynności oraz nasadzenia roślin należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej,

-

podczas sadzenia należy przede wszystkim stosować technologie umożliwiające
zdrowy rozwój roślin, a także minimalizować konflikty z infrastrukturą: rozwiązania
zapobiegające kompresji gruntu, napowietrzanie, irygacja, zabezpieczenie powierzchni,
kierunkowanie rozwoju bryły,

-

wielkość dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, przyjmuje się, że
dół powinien być ok. 2 razy większy od bryły korzeniowej,

-

po posadzeniu rośliny obficie podlać wodą.

4.3 Wymagane cechy jakościowe jakim powinien odpowiadać zastosowany materiał
roślinny:
Materiał roślinny zakupiony przez wykonawcę powinien być w pierwszym wyborze, spełniać
najwyższe normy jakościowe, posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne,
charakteryzować się atrakcyjnym wyglądem, posiadać odpowiednie cechy jakościowe

i

zdrowotne,

powinien

być

zgodny

z

parametrami

podanymi

w tabeli nr 3.1. gdzie określono obwód pnia oraz powierzchnię krzewów. Najwłaściwsze
terminy sadzenia to: jesień (po zakończeniu wegetacji) lub wiosna:
-

materiał szkółkarski musi być wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkółkarskiej;

-

rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju, wysokości,
szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione,

-

materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń
mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki

-

system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny,

-

pień drzewa powinien być zdrowy prosty bez wygięć bez ubytków ran i pęknięć,

-

rośliny powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową symetrycznie rozłożoną
wokół pnia z dużą ilością korzeni włośnikowych.

4.4 Pielęgnacja i utrzymanie zieleni
a) Pielęgnacja posadzonych drzew,
b) Pielęgnacja istniejących drzew i krzewów,
c) Pielęgnacja trawnika.
Obejmują prace mające zapewnić utrzymywanie roślin w należytym stanie, zabiegi
przeprowadzane w sezonie wegetacyjnym z częstotliwością zależną od potrzeb jednak nie
mniejszą niż minimalne ilości pielęgnacji podane w tabeli nr 4.5.
- po posadzeniu podlewać obficie rośliny w miarę potrzeb z częstotliwością zapewniającą
poziom wilgotności niezbędny do prawidłowej wegetacji,
- systematyczne odchwaszczać, tak aby nie dopuścić do zarastania,
- systematycznie kosić obszar pokryty trawą, trawa przed skoszeniem nie może mierzyć więcej
niż 10 cm, po skoszeniu nie mniej niż 5 cm. Skoszoną trawę należy natychmiast zebrać i
zagospodarować, w razie potrzeby przeprowadzać sezonowo wertykulację trawnika,
- zasilać nawozami mineralnymi NPK w miarę potrzeb, w ilości zgodnej z instrukcją
stosowanego preparatu (nawożenie wiosną),
- systematycznie wymienić egzemplarze uszkodzone lub uschnięte,
- dosiewać trawę w miejscach zniszczonych i wydeptanych,
- systematyczne przeglądać stan drzew i krzewów oraz wykonywać konieczne zabiegi,
- stosować cięcia formujące, korekcyjne i odmładzające w miarę potrzeb,

- stosować okresowe opryski pielęgnacyjne środkami ochrony roślin; przeprowadzać oględziny
roślin pod kontem zdrowotności i obecności szkodników, w przypadku wykrycia obecności
szkodników lub chorób grzybowych należy zastosować odpowiedni oprysk,
- podczas wywozu odpadów powstałych przy prowadzonych pracach, wykonawca
zobowiązany jest do postępowania z odpadami uzyskanymi w procesie pielęgnacji nasadzeń
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony
środowiska.
4.5 ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC PIELĘGNACYJNYCH
Lp. Czynność

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

Odchwaszczanie
mis drzew i
krzewów wraz z
usunięciem liści
i innych
zanieczyszczeń
Przycinanie
krzewów

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

4

Nawożenie

-

-

-

1

-

5

Koszenie

-

-

-

Wg
potrzeb

6

Opryski
środkami
ochrony roślin
Wygrabianie
liści

-

-

-

-

1

2

7

IX

X

2

VII
I
2

XII

1

X
I
-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wg
potrzeb

-

-

-

-

-

2

1

-

Wg potrzeb , nie rzadziej
niż 1 raz w miesiącu, gdy
wystąpią wzmożone
opady deszczu i wysoka
temperatura w zależności
od potrzeb dwa razy w
miesiącu
Wg potrzeb

Wg potrzeb

-

