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Sylabus
Tytuł, kurs: 0. Podstawowe dane drzewa
Przedmiot: 0.1. Pomiar drzewa
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu sprawdzenie poziomu kompetencji, ustrukturyzowanie oraz
dalszy rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania prawidłowych
pomiarów dendrometrycznych podczas inwentaryzacji drzew. Podkreśla użycie
odpowiedniego sprzętu pomiarowego.
Cele kształcenia:
O.0.1.– Sprawdzenie, uporządkowanie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności
niezbędnych uczestnikowi kursu do wykonywania pomiarów dendrometrycznych
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.0.1. Głównych metod, narzędzi i ich U.0.1. Przeprowadzić właściwy pomiar
zastosowania w pomiarze drzewa. drzew i krzewów
W.0.2.
Standardowych
procedur U.0.2. Zastosować odpowiedni sprzęt
pomiarowych i wymagań prawnych.
pomiarowy do określenia parametrów
dendrometrycznych (zna ich wady i
zalety,
dokładność
pomiarów
i
zastosowanie)
Liczba godzin: 1
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Narzędzie i procedury w pomiarze drzew. – 1 godz.
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Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Średnicomierz
Taśma miernicza
Wysokościomierz
Przymiar rozkładany
Hypsometr/ klinometr
Autor: Mariusz Krynicki

Najważniejsze pojęcia:
dendrometria, wysokość drzewa, średnicomierz, wysokościomierz, przymiar
rozkładany, wysokość drzewa, wysokość korony, średnica korony, wysokość
podstawy korony

Najważniejsze zagadnienia:
parametry dendrometryczne, sprzęt pomiarowy, parametry pomiaru drzewa,
narzędzia pomiaru drzewa, procedury pomiaru drzewa
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Sylabus
Tytuł, kurs: 0. Podstawowe dane drzewa
Przedmiot: 0.2. Zasady identyfikacji drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy, niezbędnej do prawidłowego
rozpoznawania drzew/ krzewów (ich gatunków, odmian, form, kultywarów) zarówno
w formie ulistnionej jak i nieulistnionej. Wskazuje na zastosowanie odpowiedniej
literatury pomocniczej.
Cele kształcenia:
O.0.2.– Przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych uczestnikowi kursu do
prawidłowego rozpoznawania drzew / krzewów
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.0.3. Cech drzewa w odniesieniu do U.0.3. Określić gatunek drzewa / krzewu
identyfikacji gatunków na podstawie (używając nazwy pospolitej i naukowej),
formy ulistnionej i bezlistnej
a w niektórych przypadkach odmianę,
formę bądź kultywar uprawowy,
W.0.4.
Cech
umożliwiających
rozpoznanie gatunku (odmiany, formy zarówno w formie bezlistnej, jak i
ulistnionej
oraz kultywarów uprawowych)
Liczba godzin: 2
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Zasady identyfikacji drzew iglastych i liściastych
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
This project has been founded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme
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Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Pędy drzew i krzewów (ulistnione, nieulistnione)
Literatura
Autor: Mariusz Krynicki

Najważniejsze pojęcia:
dendrologia, rozpoznawanie drzew / krzewów, rodzaju / gatunku / odmiany / formy/
odmiany, pęd, kora, liść, pąk, kwiat

Najważniejsze zagadnienia:
część drzewa do określania gatunku, użycie klucza do rozpoznawania drzew, różnice
w identyfikacji drzewa w formie bezlistnej i ulistnionej

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+:
Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji i kształcenia zawodowego

10

Sylabus
Tytuł, kurs: 0. Podstawowe dane drzewa
Przedmiot: 0.3. Mapowanie i oznaczanie drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu sprawdzenie poziomu kompetencji, ustrukturyzowanie oraz
dalszy rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do niezbędnych przy kartografii w
inwentaryzacji drzew/ krzewów; naniesienia na mapy inwentaryzowanych drzew/
krzewów; odnalezienia drzew/ krzewów w terenie na podstawie mapy, wyboru
narzędzi i instrumentów niezbędnych przy zbieraniu danych podczas inwentaryzacji
drzew/ krzewów oraz ich zarządzaniu.
Cele kształcenia:
O.0.3. – Sprawdzenie, uporządkowanie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do mapowania i oznaczania drzew.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.0.4. Rodzajów map, ich znaczenia,
przydatności, dokładności, możliwości
zastosowanie, możliwości pozyskania i
wykorzystania.

U.0.4. Dobrać odpowiednią mapę do
wykonywanej inwentaryzacji
U.0.5 Wskazać drzewa na warstwie
mapowania

W.0.5. Metod i narzędzi do znakowania U.0.6. Zorientować się w terenie,
drzew
umiejscowić siebie na mapie, odnaleźć
W.0.6. Zlokalizowania drzew w terenie drzewa/ krzewy w terenie na podstawie
na
podstawie
danych mapy
inwentaryzacyjnych
Liczba godzin: 2
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Mapy w lokalizacji drzew - 1 godz.
2. Znakowanie drzew - 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Kompas
Mapa
System znakowania drzew
Cyfrowe urządzenie mapujące
GPS
Autor: Mariusz Krynicki

Najważniejsze pojęcia:
znacznik drzewa, warstwa mapy, oprogramowanie do mapowania, GPS

Najważniejsze zagadnienia:
mapowanie drzew, oznaczanie drzew, lokalizowanie drzew w terenie
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Sylabus
Tytuł, kurs: 0. Podstawowe dane drzewa
Przedmiot: 0.4. Podstawy prawa w inwentaryzacji drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy, o podstawach prawnych odnoszących
się do identyfikacji drzew mogących podlegać inwentaryzacji w zależności od rodzaju
inwestycji; przepisów odnoszących się do wykonywania pomiarów
dendrometrycznych podczas inwentaryzacji drzew/ krzewów; rodzajów form
ochrony przyrody i ochrony zabytków oraz sposobów ich identyfikowania.
Cele kształcenia:
O.0.4. – Sprawdzenie, uporządkowanie i rozwinięcie wiedzy na temat przepisów
związanych z inwentaryzacją drzew i ich praktycznych implikacji.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.0.7. Podstawowych przepisów prawa U.0.7. Znaleźć i zastosować odpowiednie
z zakresu ochrony przyrody odnoszących przepisy
się do zagadnień związanych z
inwentaryzacją drzew/ krzewów, w tym
przepisów
dotyczących
pomiarów
geodezyjnych
i
kartografii
w
inwentaryzacji drzew i krzewów oraz
znakowania drzew
Liczba godzin: 1
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Zakres regulacji prawnych związanych z inwentaryzacją drzew - 0,5 godz.
2. Wybrane regulacje prawne - 0,5 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Autor: Mariusz Krynicki

Najważniejsze pojęcia:
pomnik przyrody, prawna definicja drzewa i krzewu, teren zielony, formy ochrony
drzew

Najważniejsze zagadnienia:
podstawowe przepisy z zakresu ochrony przyrody, pomiarów geodezyjnych i
kartografii, prawo budowlane obejmujące zagadnienia związane z inwentaryzacją
drzew
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Sylabus
Tytuł, kurs: 0. Podstawowe dane drzewa
Przedmiot: 0.5. Zbieranie podstawowych danych o drzewie – sesja terenowa
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu utrwalenie wiedzy na temat inwentaryzacji drzew i
zastosowanie w praktyce oraz sprawdzenie czy kursant nabył przekazaną wiedzę w
wystarczającym zakresie aby prawidłowo wykonać inwentaryzację drzew/ krzewów.
Obejmuje warsztaty w sali i oraz w terenie.
Cele kształcenia:
O.0.5. – Zastosowanie wiedzy i umiejętności z zakresu inwentaryzacji drzew w
praktyce
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:
W.0.9.
Metod
i
inwentaryzacji drzew

Umiejętności – uczestnik potrafi:

do U.0.8.
Gromadzić,
przeglądać
i
przygotowywać
dokumentację
do
W.0.10. Rodzajów i metod gromadzenia i inwentaryzacji drzew
prezentacji danych

narzędzi

U.0.9.
drzew

Przeprowadzić

inwentaryzację

Liczba godzin: 7
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Analiza przypadku inwentaryzacji drzew i przygotowanie prac w terenie - 2
godz.
2. Inwentaryzacja drzew w terenie- 4 godz.
3. Przygotowanie dokumentacji z zebranych informacji - 1 godz.
This project has been founded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme
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Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Warsztat w sali
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Średnicomierz
Taśma miernicza
Wysokościomierz/ hypsometr
Mapy
Tablet/ Cyfrowe urządzenie mapujące
Karty identyfikacji drzew
Aparat cyfrowy
GPS
Kompas
Autor: Mariusz Krynicki

Najważniejsze pojęcia:
geodezja, kartografia, dendrometria, rozpoznawanie drzew / krzewów

Najważniejsze zagadnienia:
orientacja w terenie, pomiar drzewa, identyfikacja drzewa, dokumentacja
inwentaryzacyjna
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Podstawowa ocena
drzew
– inspekcja drzew
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.1. Podstawy biologii i biomechaniki drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie stanowi wprowadzenie do kursu i obejmuje podstawową wiedzę na temat
funkcjonowania drzew jako organizmów i elementów ekosystemu. Wykład obejmuje
podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii drzew, związków z innymi
członkami ekosystemu, a także mechanizmów wzrostu, adaptacji do zmian w
środowisku oraz obrony przed uszkodzeniami i rozkładem spowodowanym
grzybami. Podstawy biomechaniki obejmują wytrzymałość drewna u różnych
gatunków i części drzewa, wzrost kompensacyjny i drewno reakcyjne.
Cele kształcenia:
O.1.1. – Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii, ekologii i biomechaniki
drzew oraz rozwinięcie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy przy ocenie drzew.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.1. Budowy anatomicznej, fizjologii,
ekologii i architektury drzewa

U.1.1. Objaśnić podstawowe procesy
biologiczne i ekologiczne drzew mające
wpływ na stabilność drzewa

W.1.2. Faz rozwoju drzewa w cyklu jego
życia
W.1.3. Podstaw biomechaniki

U.1.2.
Rozpoznać
podstawowe
zaburzenia biomechaniki drzewa i
objaśnić je
U.1.3. Zastosować wiedzę na temat
biologii, ekologii i biomechaniki drzewa
w inspekcji drzew.
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Liczba godzin: 3
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Zarys wiedzy z zakresu biologii i ekologii drzew (zajęcia kameralne - wykład) –
2 godz.
2. Podstawy biomechaniki drzew (zajęcia kameralne - wykład) – 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Preparaty ilustrujące procesy fizjologiczne i biomechaniczne w drzewach
Autor: dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

Najważniejsze pojęcia:
architektura drzewa, grodziowanie/ CODIT, drewno reakcyjne, witalność drzewa,
oddychanie, fotosynteza, twardziel, biel, rdzeń, łyko, ksylem, kambium, transpiracja,
porowaty, rozproszony-porowaty, promienie drewna, mikoryz

Najważniejsze zagadnienia:
anatomia drzewa, budowa anatomiczna, reakcja na uszkodzenia, architektura
drzewa, fizjologia, wzrost i rozwój oraz ekologia, relacje ze środowiskiem
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.2. Analiza historii drzewa w jego ocenie
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy umożliwiającej identyfikację historycznych
zmian w otoczeniu drzewa (a także zabiegów wykonanych na drzewie) i ich
możliwego wpływu na stabilność drzewa (lub jego części) i jego ogólny stanu.
Cele kształcenia:
O.1.2. – Przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności związanych z identyfikacją
historycznych zmian w otoczeniu drzew, prac i innych wydarzeń oraz ich wpływu na
jego stan i stabilność.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – Uczestnik potrafi:

W.1.4. Czynników biotycznych i
abiotycznych, które wpływają na
funkcjonowanie drzewa

U.1.4. Zidentyfikować w terenie
historyczne zmiany, które wpływają na
rozwój drzewa

W.1.5. Znaczenia wydarzeń
historycznych dla dobrobytu drzewa

U.1.5. Rozpoznać i
znaczenie tych zmian

W.1.6. Mechanizmów i reakcji drzew na U.1.6. Ocenić reakcję
wcześniejsze zmiany
wcześniejsze zmiany

przeanalizować
drzewa

na

Liczba godzin: 3
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Historyczne zmiany w otoczeniu drzewa - 1 godz.
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2. Historyczne prace w obrębie drzewa i ich znaczenie - 2 godz.

Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Próbki pokazujące historyczne cięcia
Autor: Mariusz Krynicki

Najważniejsze pojęcia:
reakcja na rany, warunki siedliskowe

Najważniejsze zagadnienia: historyczne zmiany w otoczeniu drzewa, historyczne
prace na drzewie
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.3. Identyfikacja zagrożeń dla drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat głównych zagrożeń
biotycznych i abiotycznych, które wpływają na funkcjonowanie drzew.
Cele kształcenia:
O.1.3. – Przekazanie wiedzy na temat głównych czynników wpływających na
funkcjonowanie drzewa.
O.1.4. - Nauczenie podstawowych umiejętności potrzebnych do gromadzenia danych
i próbek do dalszej analizy.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.7. Charakterystyki najczęstszych
czynników wpływających na zagrożenie
dla funkcjonowania drzew, w tym
chorób, szkodników i czynników
siedliskowych

U.1.7. Zidentyfikować i ocenić znaczenie
danej cechy
U.1.8. Zebrać materiały i przygotować
próbki do dalszej analizy

W.1.8.
Podstawowych
metod
diagnostycznych w tym zakresie, w tym
zasad i metody gromadzenia danych i
próbek
Liczba godzin: 2
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Wpływ siedliska na stan drzew - 1 godz.
2. Charakterystyka głównych chorób i innych patogenów - 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Zdjęcia i próbki chorób i patogenów
Mikroskop
Autor: Kamil Witkoś-Gnach

Najważniejsze pojęcia:
bezpieczeństwo biologiczne, choroby drzew, patogeny, warunki siedliskowe

Najważniejsze zagadnienia:
wpływ siedliska na stan drzewa, wpływ chorób na drzewa, wpływ pracy w otoczeniu
drzew na ich stan
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.4. Badanie/przegląd różnorodności biologicznej drzew - gatunki
chronione
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia
inwentaryzacji cennych i chronionych gatunków oraz oceny wartości siedliskowych
drzewa.
Cele kształcenia:
O.1.5. – Zapoznanie z bionomią wybranych chronionych gatunków związanych z
drzewami/ krzewami.
(C2) O.1.6. – Nauczenie inwentaryzowania drzew/ krzewów pod kątem chronionych
gatunków.
O.1.7. – Wskazanie metod minimalizacji/ kompensacji przyrodniczych.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.9. Podstawowych przepisów prawa
z zakresu przepisów ochrony przyrody
W.1.10. Biologii i ekologii wybranych
chronionych
gatunków
związanych
obligatoryjnie/ fakultatywnie z drzewami
i krzewami
W.1.11.
Metod
inwentaryzacji
chronionych gatunków związanych z
drzewami/ krzewami
W.1.12.
Metod
minimalizowania/
kompensowania negatywnego wpływu
na chronione gatunki

U.1.9. Ocenić przyrodniczą wartość
drzewa poprzez pryzmat siedliska
chronionych gatunków
U.1.10. Rozpoznać oznaki występowania
chronionych gatunków na drzewach/
krzewach
U.1.11.
Udokumentować
ślady
występowania chronionych gatunków na
drzewach/ krzewach
U.1.12. Wskazać metody minimalizacji/
kompensacji przyrodniczej w przypadku,
gdy konieczne jest zniszczenie siedliska
chronionych gatunków

Liczba godzin: 2
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Podstawy inwentaryzacji chronionych gatunków, biologia i ekologia
wybranych chronionych taksonów - 1 godz.
2. Metody minimalizacji / kompensacji przyrodniczej, procedura prawna w
sytuacji braku rozwiązań alternatywnych związanych z ochroną siedlisk
chronionych gatunków - 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Gabloty entomologiczne
Formularz inwentaryzacji chronionych gatunków
Odbiornik GPS
Lornetka
Łopatka
Woreczki strunowe do zabezpieczania próbek
Autor: dr hab. inż. Marcin Kadej

Najważniejsze pojęcia:
różnorodność biologiczna, gatunki chronione, kompensacja

Najważniejsze zagadnienia:
gatunki chronione na drzewach, inwentaryzacja różnorodności biologicznej,
minimalizacja i kompensacja przyrodnicza
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.5. Wprowadzenie do grzybów rozkładających drewno
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia
inwentaryzacji cennych i chronionych gatunków oraz oceny wartości siedliskowych
drzewa.
Cele kształcenia:
O.1.8. – Przekazanie wiedzy niezbędnej do oceny wpływu odpowiednich grzybów
rozkładających drewno na stabilność drzewa
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.13. Biologii grzybów i kryteriów

U.1.13. Zidentyfikować gatunki / rodzaje
najbardziej istotne dla stabilności drzewa

identyfikacyjnych

W.1.14. Związku między grzybami U.1.14. Ocenić wpływ grzybów na
rozkładającymi drewno i ich żywicielami
stabilność drzew, uwzględniając ich
W.1.15.
Wpływu
odpowiednich gatunek i kondycję
gatunków na stabilność drzew
Liczba godzin: 4
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Biologia grzybów, relacje między grzybami rozkładającymi drewno i ich
żywicielami, wpływ grzybów na stabilność drzewa (wykład) - 1 godz.
2. Identyfikacja grzybów rozkładających drewno (warsztat) - 3 godz.
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Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Okazy wieloletnich owocników różnych gatunków i rodzajów grzybów
Autor: dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

Najważniejsze pojęcia:
grzyby, owocniki, rozkład biały i brązowy, CODIT, saprotrof, pasożyt

Najważniejsze zagadnienia:
biologia i identyfikacja grzybów, relacje między grzybami rozkładającymi drewno
i ich gospodarzami, wpływ grzybów na stabilność drzewa
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.6. Wycena wartości drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do prawidłowej wyceny drzew.
Omówione zostaną najważniejsze warunki i czynniki wpływające na wartość
pieniężną drzewa. Zaprezentowane zostaną również wnioski o wycenę drzew.
Cele kształcenia:
O.1.9. – Przekazanie wiedzy niezbędnej dla uczestnika kursu do przeprowadzenia
wyceny drzewa.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.16.
Głównych
czynnikach U.1.15. Przeprowadzić właściwą wycenę
wpływających na wycenę drzewa
drzewa
W.1.17.
drzew

Metod

obliczania

wartości U.1.16.
Zastosować
aplikacje
oprogramowanie do wyceny drzew

i

Liczba godzin: 2
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Wycena drzew z różnych punktów widzenia (wykład) - 1 godz.
2. Kalkulatory do wyceny drzew – 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
This project has been founded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme
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Warsztat w sali
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Smartfon/ tablet
Autor: zespół FAKOPP

Najważniejsze pojęcia:
wartość drzew, wartość pieniężna

Najważniejsze zagadnienia:
teoria wyceny drzew, aplikacje do wyceny drzew
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.7. Identyfikowanie drzew zagrażających w inspekcji drzew i
kategoryzacja drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy, niezbędnej do prawidłowego
wykonywania inspekcji drzew. Wskazuje na zastosowanie odpowiedniego sprzętu
oraz metodyki wykonania inspekcji. Pokazuje sposoby zbierania, przechowywania i
zarządzania danymi z inspekcji drzew.
Cele kształcenia
O.1.10. – Nauczenie identyfikowania oczywistych cech diagnostycznych
O.1.11. – Nauczenie identyfikacji drzew problemowych/ zagrażających w oparciu o
stwierdzone diagnostyczne cechy oczywiste
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.18. Co to jest oczywista cecha U.1.17. Rozpoznać typowe cechy
diagnostyczna i jakie ma znaczenie w diagnostyczne
ocenie zdrowia drzew
U.1.18. Wskazać oczywistą cechę
W.1.19. Metod identyfikacji i oceny diagnostyczną na drzewie
głównych cech diagnostycznych
U.1.19. Określić stopień problemu
W1.20.
Związku
między
cechą występowania
danej
cechy
diagnostyczną
a
problemami diagnostycznej
zdrowotnymi drzew
U.1.20. Określić wpływ danej cechy
W1.21. Wpływu obserwowanej cechy diagnostycznej na stabilność drzewa
diagnostycznej
na
bezpieczeństwo
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drzewa
Liczba godzin: 7
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Przegląd i omówienie cech diagnostycznych – 1,5 godz.
2. Wpływ zaobserwowanych cech diagnostycznych na statykę drzew – 2 godz.
3. Rozpoznawanie cech diagnostycznych i drzew problemowych/zagrażających
w terenie – 3,5 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Eksponaty z różnymi cechami diagnostycznymi
Formularze inspekcji PAPI / tablety z aplikacją do gromadzenia danych
Lornetka
Stojące drzewa w terenie (różne gatunki, wiek, stan) - do ćwiczeń
Autor: Mariusz Krynicki

Najważniejsze pojęcia:
inspekcja drzew

Najważniejsze zagadnienia:
cecha diagnostyczna, oczywista cecha diagnostyczna, statyka drzewa, drzewo
problemowe/ zagrażające
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.8. Proste narzędzia w ocenie drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy, niezbędnej do prawidłowego
wykorzystania prostych narzędzi służących ocenie drzew. Wskazuje na zastosowanie
odpowiednich narzędzi oraz sposobu ich wykorzystania.
Cele kształcenia
O.1.12. – Przekazanie wiedzy na temat korzystania z prostych narzędzi do oceny
drzew.
O.1.13 – Zapewnienie wiedzy potrzebnej do interpretacji informacji dostarczanych
przez proste narzędzia podczas oceny drzew.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.22. Czym to jest proste narzędzie U.1.20. Dokonać inspekcji/ oceny drzewa
służące ocenie drzew i jakich informacji przy użyciu prostych narzędzi.
dostarcza
W.1.23. Jakie
ograniczenia
mają
poszczególne proste narzędzia w ocenie
drzew
W.1.24. Jak interpretować wyniki
dostarczane przez proste narzędzia w
trakcie oceny drzew
Liczba godzin: 1
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Przedstawienie prostych narzędzi służących ocenie drzew i zasad ich działania
– 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Proste narzędzia służące ocenie drzew: młotek diagnostyczny, sonda diagnostyczna
Autor: Mariusz Krynicki

Najważniejsze pojęcia:
młotek, sonda, rozkład

Najważniejsze zagadnienia:
użycie młotka diagnostycznego, sondy diagnostycznej
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.9. Ocena drzew z uwzględnieniem specyfiki rodzajowej i gatunkowej
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy i umiejętności oceny drzew z
uwzględnieniem specyfiki rodzajowej i gatunkowej.
Cele kształcenia
O.1.14. – przekazanie uczestnikowi kursu wiedzy o specyfice głównych (najczęściej
występujących) rodzajów i gatunków drzew inspekcji oraz umiejętności oceny ich
stanu
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.25. Specyfiki głównych rodzajów i U.1.20. Uwzględnić i wykorzystać
gatunków drzew w zakresie biologii i specyfikę rodzaju/ gatunku drzewa w
strategii życiowych
ocenie ich stabilności i kondycji
W.1.26. Właściwości biomechanicznych U.1.21. Uwzględnić specyfikę rodzaju i
głównych rodzajów i gatunków drzew
gatunku drzewa w rekomendacjach dla
W1.27. Odporności głównych rodzajów i drzewa
gatunków drzew na czynniki wpływające
na stabilność i kondycję
Liczba godzin: 5
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Ocena drzew z uwzględnieniem specyfiki rodzajowej i gatunkowej (zajęcia
kameralne - wykład) – 3 godz.
2. Praktyczna ocena drzew różnych rodzajów i gatunków (zajęcia terenowe) – 2
godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Preparaty ilustrujące reakcje drzew na czynniki wpływające na stabilność (wykład)
Drzewa – do zajęć terenowych
Formularze oceny drzewa
Sonda, młotek i lornetka
Autor: dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

Najważniejsze pojęcia:
cechy diagnostyczne drzew, grodziowanie/CODIT

Najważniejsze zagadnienia:
biologia i biomechanika drzew różnych rodzajów i gatunków
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.10. Ocena drzew w różnych fazach rozwojowych
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy, niezbędnej do prawidłowej oceny oraz
ryzyka drzew w różnych fazach rozwoju.
Cele kształcenia
O.1.15. – przekazanie uczestnikowi kursu wiedzy i rozwinięcie umiejętności oceny
drzew na różnych etapach życia
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.28. Funkcjonowania drzew (fizjologii U.1.22.
Ocenić
stan
drzew
z
i morfologii) w różnych stadiach życia uwzględnieniem wszystkich ważnych
drzewa
uwarunkowań w kontekście wieku
W.1.29. Okresów przejściowe między drzewa
różnymi etapami życia
W.1.30. Powszechnych praktyk opieki w
kontekście fazy rozwojowej drzewa
Liczba godzin: 2
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Drzewa przez cały okres ich życia – 2 godz.
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Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Autor: dr inż. Marzena Suchocka

Najważniejsze pojęcia:
drzewo młode, drzewo dojrzałe, drzewo sędziwe, okres przejściowy, morfologia,
architektura drzewa

Najważniejsze zagadnienia:
fazy rozwojowe drzew, starzenie się drzew
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.11. Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do prawidłowej identyfikacji
zabiegów i narzędzi w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia drzewa (i ryzyka w
jego otoczeniu). Pokazuje, jak wybrać właściwą metodę minimalizacji ryzyka i
skutecznie przekazać zalecenia właścicielowi / zarządcy drzew.
Cele kształcenia
O.1.16. – Przekazanie uczestnikowi kursu wiedzy i rozwinięcie umiejętności
niezbędnych do przeprowadzenia podstawowej oceny ryzyka w otoczeniu drzewa
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.31. Definicja ryzyka i czynniki na nie U.1.23. Przeprowadzić podstawową
wpływające
ocenę ryzyka w relacji do otoczenia
W.1.32. Metody zarządzania ryzykiem w drzewa
otoczeniu drzewa
Liczba godzin: 2
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – 2 godz.
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Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Autor: dr inż. Marzena Suchocka

Najważniejsze pojęcia:
poprawa warunków siedliskowych, minimalizacja ryzyka, strefa zagrożenia, drzewo
weteran

Najważniejsze zagadnienia:
inwentaryzacja drzew, architektura krajobrazu, minimalizacja ryzyka, wycena,
dendrologia, zabiegi pielęgnacyjne
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.12. Przegląd metod instrumentalnej diagnostyki drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników z najbardziej popularnymi
metodami instrumentalnej diagnostyki drzew, wyposażenie ich w umiejętność
wskazania danej metody dla pogłębienia oceny drzew w etapie inspekcji. W ramach
szkolenia uczestnicy uzyskują także wiedzę na temat wybranych kalkulatorów
stosowanych w ocenie stabilności drzew.
Cele kształcenia
O.1.17. – Zapoznanie z metodyką i narzędziami wybranych metod diagnostyki
instrumentalnej drzew oraz kalkulatorów oraz znaczeniem ich wyników
O.1.18. – Wyposażenie w umiejętność określenia celu diagnostyki instrumentalnej
oraz doboru metody odpowiedniej dla pogłębienia oceny drzewa w zakresie
problemu wykrytego w inspekcji drzewa
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.33.
Specyfika
najbardziej
popularnych
metod
diagnostyki
instrumentalnej
drzew
–
ich
zastosowania, ograniczeń, możliwych do
uzyskania wyników

U.1.24. Wskazanie celu instrumentalnej
diagnostyki drzewa zalecanej przy danym
problemie wykrytym przy inspekcji
drzewa

U.1.25. Określenie metody diagnostyki
W.1.34. Idea kalkulatorów do oceny odpowiedniej do pogłębienia oceny
bezpieczeństwa drzew i możliwości ich drzewa w ramach problemu wykrytego
stosowania
na etapie inspekcji drzewa
Liczba godzin: 5
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Diagnostyka instrumentalna w zakresie stabilności drzewa w gruncie – próby
obciążeniowe - 1 godz.
2. Diagnostyka instrumentalna w zakresie badania wnętrza pnia – tomograf,
rezystograf - 1 godz.
3. Kalkulatory stosowane do oceny stabilności drzew – 0,5 godz.
4. Pokaz zastosowania wybranej metody – tomograf/ rezystograf na przekroju
pnia – 0,5 godz.
5. Pokaz zastosowania wybranej metody na żywym drzewie w terenie – 2 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Tomograf soniczny, Wiertarka oporowa
Sprzęt do próby obciążeniowej
Przekrój drzewa – pieniek lub plaster o średnicy 40-60 cm
Stojące drzewo – żywe, ale z problemami np. owocniki grzybów u podstawy rosnące w gruncie
Autor: Jerzy Stolarczyk
Najważniejsze pojęcia:
tomografia drzewa, tomogram, wiertarka oporowa, stopień rozkładu drewna,
stabilność drzewa w gruncie, odporność pnia na złamanie, współczynnik
bezpieczeństwa
Najważniejsze zagadnienia:
diagnostyka instrumentalna drzewa, ocena bezpieczeństwa w otoczeniu drzew,
ocena poziomu rozkładu drewna
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.13. Metody pielęgnacji i utrzymania drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu dostarczenie aktualnej wiedzy i przedstawienie najlepszych
praktyk w zakresie metod pielęgnacji i opieki nad drzewami. Obejmuje wykład i
warsztaty plenerowe.
Cele kształcenia
O.1.19. – Przekazanie wiedzy na temat metod i praktyk stosowanych w pielęgnacji i
opiece nad drzewami
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.35.
Standardów pielęgnacji i
przycinania
drzew
W.1.36. Zalet i ograniczeń powszechnie
stosowanych metod pielęgnacji drzew
W.1.37.
Mechanicznych systemów
zabezpieczeń drzew

U.1.26. Zalecić metody pielęgnacji i
utrzymania drzewa i określić wskazania
dla dalszych działań w oparciu o
wcześniejszą ocenę/ inspekcję drzewa.
U.1.27. Uzasadnić i omówić różne
rozwiązania.

Liczba godzin: 4
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1.
2.
3.
4.

Metody przycinania drzew - 2 godz.
Mechaniczne systemy zabezpieczania drzew - 1 godz.
Kalkulatory stosowane do oceny stabilności drzew - 0,5 godz.
Pielęgnacja drzew - 1 godz.
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Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Autor: Kamil Witkoś-Gnach

Najważniejsze pojęcia:
przycinanie, standardy arborystyczne, wiązania

Najważniejsze zagadnienia:
metody przycinania drzew,
nowoczesna pielęgnacja drzew

mechaniczne

systemy

zabezpieczania

drzew,
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.14. Przygotowanie dokumentacji z oceny drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności do
raportowania wyników kontroli drzewa, a także doboru odpowiednich metod i
narzędzi.
Cele kształcenia
O.1.21. – Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i wyposażenie ich w
umiejętności niezbędnych do stworzenia zwięzłego, jasnego, opartego na
faktach raportu i cyfrowych baz danych.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:
W.1.38.
Zasad gromadzenia
przetwarzania zebranych danych

Umiejętności – uczestnik potrafi:

i U.1.28.
Zebrać,
posortować
zaprezentować wyniki kontroli drzew

i

W.1.39.
Sposobów
pisemnej dokumentacji

przygotowania U.1.29. Stworzyć wysokiej jakości
materiały pisemne w postaci jasnych,
W.1.40. Metod i narzędzi do tworzenia rzeczowych i zwięzłych raportów
cyfrowych baz danych
U.1.30. Użyć cyfrowych narzędzi do
zbierania danych drzewa i zarządzania
nimi
Liczba godzin: 2
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Ogólne zasady przygotowania dokumentacji - 1 godz.
2. Pisemne raporty - 0,5 godz.
3. Dokumentacja cyfrowa - 0,5 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Tablet
Oprogramowanie do zarządzania danymi
Formularz inspekcji
Formularz raportu
Autor: Kamil Witkoś-Gnach

Najważniejsze pojęcia:
baza danych, raport z oceny drzew

Najważniejsze zagadnienia:
zbieranie danych, analiza danych, przygotowywanie raportów
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Sylabus
Tytuł, kurs: 1. Inspekcja drzew
Przedmiot: 1.15. Podstawy prawa w inspekcji drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy o podstawach prawnych odnoszących się
do inspekcji drzew, w tym przepisów odnoszących się do ochrony przyrody i
zabytków.
Cele kształcenia
O.1.22. – Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy o podstawowych przepisach
prawa odnoszących się do inspekcji drzew
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.1.41.
Podstawowych przepisów U.1.31. Wyjaśnić zasady prawne
prawa z zakresu ochrony przyrody dotyczące inspekcji drzew i innych
odnoszących
się
do
zagadnień działań z nimi związanych.
związanych z inspekcją drzew
U.1.32. Przeprowadzić inspekcję drzewa
W.1.42.
Podstawowych przepisów zgodnie z przepisami prawa
prawa z zakresu ochrony i opieki nad
zabytkami odnoszących się do zagadnień
związanych z inspekcją drzew
W.1.43.
Podstawowych przepisów
kodeksu cywilnego odnoszących się do
zagadnień związanych z inspekcją drzew
W.1.44.
Pozostałych
przepisów
odnoszących
się
do
zagadnień
związanych z inspekcją drzew
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Liczba godzin: 2
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Kodeks cywilny - 0,5 godz.
2. Ustawa o ochronie przyrody (wraz z rozporządzeniami) - 1 godz.
3. Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami - 0,5 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Literatura nt. regulacji prawnych
Autor: Mariusz Krynicki

Najważniejsze pojęcia:
Prawo

Najważniejsze zagadnienia:
ochrona przyrody, ochrona zbytków, kodeks cywilny, regulacje prawne w inspekcji
drzew
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Zaawansowana
ocena drzewa
- instrumentalna/
specjalistyczna

This project has been founded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme
Strategic partnerships in the field of education and vocational training

49

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+:
Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji i kształcenia zawodowego

50

Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.1 Biologia i ekologia drzew – poziom zaawansowany
Krótki opis szkolenia
Szkolenie stanowi wprowadzenie do kursu i obejmuje zaawansowaną wiedzę na
temat drzew jako organizmów i elementów ekosystemu. Wykład obejmuje szeroką
wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii drzew, związków z innymi członkami
ekosystemu, a także mechanizmów wzrostu, adaptacji do zmian oraz obrony przed
uszkodzeniami i rozkładem przez grzyby.
Cele kształcenia
O.2.1. – Zapewnienie szerokiej, zaawansowanej i najnowszej wiedzy z zakresu
biologii i ekologii drzew.
O.2.2 - Rozwijanie umiejętności korzystania z tej wiedzy w ocenie drzew, zaleceniach
i planach pielęgnacji drzew.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – Uczestnik potrafi:

W.2.1. Anatomii, fizjologii, ekologii i U.2.1. Wyjaśnić procesy biologiczne i
architektury drzewa
ekologiczne wpływające na stabilność i
W.2.2. Wzajemnych relacji drzew z żywotność drzew
biotycznymi i abiotycznymi elementami U.2.2. Zastosować zdobytą wiedzę z
środowiska
w
zmieniających
się biologii i ekologii drzew w ocenie drzew,
warunkach
zaleceniach i planach pielęgnacji drzew
Liczba godzin: 4
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Biologia i ekologia drzew - nowa wiedza i modele - 3 godz.
2. Fakty i mity w biologii i ekologii drzew w starych i nowych modelach - 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Autor: dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

Najważniejsze pojęcia:
modele CODIT, żywotność drzewa, ekosystem

Najważniejsze zagadnienia:
anatomia drzewa, anatomia drewna, architektura drzewa, fizjologia drzewa,
biomechanika
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.2. Biomechanika drzew – poziom zaawansowany
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia biomechaniki
drzew i właściwej oceny statyki drzewa. Zrozumienie głównych zasad mechanicznych
związanych ze stabilnością drzewa.
Cele kształcenia
O.2.3. – Przekazanie wiedzy
biomechanicznego drzewa.

niezbędnej

do

opisania

aktualnego

stanu

O.2.4 – Rozwijanie umiejętności obliczania współczynników bezpieczeństwa w
oparciu o modele statyczne i dynamiczne i stosowania ich w ocenie drzewa.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.3. Obliczania naprężeń ściskających, U.2.3.
Obliczyć
współczynnik
zginających i ścinających, a także bezpieczeństwa
podstaw testów obciążeniowych
U.2.4.
Wykorzystać
współczynnik
W.2.4. Obliczania obciążenia wiatrem, bezpieczeństwa (z próby statycznej i
obliczania współczynnika bezpieczeństwa dynamicznej) do oceny zachowania
(na złamanie i wyrwanie)
drzewa obecnie i w przyszłości
Liczba godzin: 3
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Obliczanie obciążenia wiatrem i obciążenia własnego - 1 godz.
2. Obliczanie
naprężeń mechanicznych, wyznaczanie
współczynnika
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bezpieczeństwa - 1 godz.
3. Dynamika drzewa - 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Autor: dr Ferenc Divos

Najważniejsze pojęcia:
obciążenie wiatrem, naprężenie ściskające, naprężenie zginające, naprężenie
ścinające, wytrzymałość materiału drzewnego, uogólniona krzywa przechyłu

Najważniejsze zagadnienia:
obliczanie obciążenia, obliczanie naprężeń mechanicznych, wyznaczanie
współczynnika bezpieczeństwa, współczynnik bezpieczeństwa wyrywania,
współczynnik bezpieczeństwa złamania
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.3. Ocena fizjologii drzewa
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy o najpopularniejszych
metodach pomiaru parametrów fizjologicznych, takich jak zawartość chlorofilu,
wymiana gazowa (fotosynteza, oddychanie, transpiracja) i potencjał wody.
Przedstawiona zostanie również zależność parametrów w stosunku do oceny stanu
drzewa i interpretacja wyników.
Cele kształcenia
O.2.5. – Przekazanie wiedzy o wybranych metodach (metodologii i narzędziach)
pomiaru parametrów fizjologicznych drzewa i interpretacji ich wyników.
O.2.6 - Zapewnienie możliwości określenia celu, wybrania określonego parametru
fizjologii drzewa i interpretacji wyników pomiarów w ramach oceny drzewa.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.5. Najważniejszych i szeroko
stosowanych
metod
pomiaru
parametrów fizjologicznych drzew i
powszechnie stosowanych do tego
narzędziach.

U.2.5. Wybrać, zastosować i zalecić
stosowanie pomiarów parametrów
fizjologicznych w ocenie drzew i
zinterpretować wyniki.

Liczba godzin: 2
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Najczęściej stosowane metody pomiarowe parametrów fizjologicznych
(wykład) - 1 godz.
2. Typowe przyrządy pomiarowe stosowane w pomiarach parametrów
fizjologicznych w arborystyce - 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Przykłady przyrządów do pomiaru parametrów fizjologicznych: zawartość chlorofilu,
wymiana gazowa (fotosynteza, oddychanie, transpiracja) i potencjał wodny
Autor: dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

Najważniejsze pojęcia:
chlorofil, fotosynteza, oddychanie, transpiracja, potencjał wodny

Najważniejsze zagadnienia:
fizjologia drzewa, wymiana gazowa
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.4. Ocena gleby
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności do oceny gleby (w tym
pobierania próbek gleby), zarządzania i ochrony.
Cele kształcenia
O.2.7. – Przekazanie wiedzy do szczegółowej oceny gleby, w tym analizy
komponentów, profilu pionowego, warunków i ograniczeń.
O.2.8 - Rozwijanie umiejętności w zakresie metod pobierania próbek gleby.
O.0.9. – Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących metod modyfikacji
(ulepszania) i ochrony gleby.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.6.
Właściwości
fizycznych,
biologicznych i chemicznych gleby
(składników gleby, profilu pionowy,
warunków, ograniczeń)

U.2.6. Wskazać wizualne przejawy
właściwości gleby w korelacji do
stabilności drzewa i jego kondycji
fizycznej

W.2.7. Parametrów pobierania próbek i U.2.7. Pobrać próbki gleby za pomocą
analizy gleby
różnorodnych narzędzi do pobierania
W.2.8. Postępowanie z glebą i poprawa próbek
warunków glebowych
W.2.9. Ochrona gleby

U.2.8. Podać wnioski dotyczące stanu i
ograniczeń gleby, analizując parametry
gleby.

Liczba godzin: 8
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Składniki i właściwości gleby - 2 godz.
2. Metody i zasady pobierania próbek gleby. Parametry analizy. Analiza profilu
pionowego gleby - 3 godz.
3. Metody postępowania i modyfikacji gleby w celu poprawy wzrostu drzew i
krzewów, długowieczności, poprawy warunków siedliskowych (np. ściółkowanie,
mulczowanie, nawożenie, dostosowanie pH, inokulanty mikrobiologiczne,
dodatki organiczne i nieorganiczne, uprawa, nawadnianie, odwadnianie itp.) - 2
godz.
4. Ochrona gleby, opracowanie planu ochrony gleby - 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Mikroskop stereoskopowy (powiększenie do 40X)
Sonda do pobierania próbek gleby
Penetrometr
Miernik pH gleby
Świder do gleby
Torby plastikowe lub polietylenowe na próbki gleby
Materiały informacyjne, notatki
Autor: Maija Medne, Laura Mazule
Najważniejsze pojęcia:
składniki odżywcze, struktura, tekstura, aktywność organiczna, profil, zagęszczenie,
ruch wody w glebie
Najważniejsze zagadnienia:
metody i narzędzia pobierania próbek i oceny gleby, praktyczne szkolenie w zakresie
użytkowania sond do pobierania próbek gleby i świdrów, szkolenie w zakresie
użytkowania penetrometru, miernika pH gleby
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.5. Ocena drzew sędziwych i weteranów
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z cechami, znaczeniem i potrzebami
drzew sędziwych i weteranów. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat ich cech i
metod opieki.
Cele kształcenia
O.2.10. – Przekazywanie wiedzy o cechach, wartości i znaczeniu drzew sędziwych i
drzew weteranów.
O.2.11. - Rozwijanie umiejętności oceny drzew sędziwych i drzew weteranów, w tym
zalecenia dotyczące dalszej opieki i sporządzania długoterminowego planu
opieki nad drzewami cennymi
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.10. Charakterystyka, potrzeby i U.2.9. Rozpoznać, scharakteryzować i
znaczenie drzew sędziwych i weteranów ocenić drzewo sędziwe, biorąc pod
W.2.11. Specyfiki fizjologii, wzrostu, uwagę jego historię, formę i otoczenie
starzenia, architektury i rozwoju oraz U.2.10. Opisać proces rozwoju i starzenia
zmian drzewa w kontekście opieki nad się drzew oraz wskazać, jakie
drzewami sędziwymi i weterańskimi
mechanizmy pozwalają na ich długie
W.2.12. Metody oceny drzew sędziwych i życie
weteranów, w tym zalecenia dotyczące U.2.11. Wykonać ocenę dostosowaną do
opieki nad nimi
cech, wartości i potrzeb sędziwych drzew
Liczba godzin: 6
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1.
2.
3.
4.

Drzewa sędziwe i weterańskie - ich wartość i znaczenie - 0,5 godz.
Rozwój i dojrzewanie drzew w cyklu życia - 1 godz.
Korzenie i gleba drzew-weteranów - 0,5 godz.
Drzewo sędziwe jako siedlisko, jego wartość kulturowa, historyczna i
społeczna - 1 godz.
5. Ocena drzew sędziwych i ich otoczenia, w tym ocena ryzyka - 2 godz.
6. Opieka nad drzewami sędziwymi: wnioski i rekomendacje - 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Drzewo sędziwe, weterańskie
Formularz oceny drzewa sędziwego
Autor: Kamil Witkoś-Gnach

Najważniejsze pojęcia:
drzewo sędziwe, drzewo weterańskie, reiteracja, kolumny kambialne, obniżenie
korony, weteranizacja
Najważniejsze zagadnienia:
rozwój w cyklu życia, wartość drzewa sędziwego, potrzeby drzewa sędziwego
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.6. Ocena drzewostanem/ grup drzew w tym alej
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy, niezbędnej do prawidłowej oceny
ryzyka związanego z drzewami. Wskazuje na zastosowanie odpowiedniego sprzętu
badawczego oraz metodyki wykonania oględzin i badań. Wskazuje sposoby
zbierania, przechowywania i zarządzania danymi o drzewach pod kątem oceny
statyki.
Cele kształcenia
O.2.12. – Nauczanie metod wyceny wartości drzew – odtworzeniowej, usług
ekosystemów, wartości przyrodniczej i krajobrazowej
O.2.13. – Dostosowania metod oceny statyki drzewa do wartości
O.2.14. – Nauka zasad i metod zarzadzania drzewostanem
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.13. Przepisów dotyczących wyceny U.2.12. Ocenić wartość drzew z
drzew i zarzadzania drzewostanem uwzględnieniem wszystkich ważnych
miejskim
aspektów
W.2.14. Określenia wartości drzew w
zakresie wartości odtworzeniowej, usług
ekosystemów, wartości przyrodniczej i
krajobrazowej

U.2.13.
Dobrać
odpowiednią
metodę/sprzęt do oceny statyki drzewa

U.2.14. Wybrać odpowiednie podejście
w zakresie zarzadzania drzewostanem w
W.2.15. Możliwych do zastosowania zależności od lokalnej specyfiki terenu
urządzeń i instrumentów potrzebnych do
wykonywania specjalistycznego badania
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w kontekście wartości drzew
W.2.16.
Możliwości
wykorzystania
programów komputerowych i aplikacji
do zarządzania drzewostanem ze
szczególnym uwzględnieniem statyki
Liczba godzin: 3
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Podstawy metod wyceny i zasady ustalania wartości drzew - 1 godz.
2. Zakres stosowania specjalistycznego sprzętu w
kontekście badania
specjalistycznego drzew - 15 min
3. Przepisy prawne dotyczące oceny ryzyka - 15 min.
4. Metody zarzadzania drzewostanem na świecie i w Polsce - 1 godz.
5. Strefowanie i częstość inspekcji - 15 min.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Karty identyfikacji drzew
Autor: dr inż. Marzena Suchocka
Najważniejsze pojęcia:
wartość drzewa, usługi ekosystemów, zarządzanie drzewostanem, grupy drzew,
wartość odtworzeniowa, wartość przyrodnicza i krajobrazowa
Najważniejsze zagadnienia:
wartość drzewa, usługi ekosystemowe, wartość przyrodnicza, zarządzanie
drzewostanem, klasa ryzyka, strefowanie
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.7. Ocena zagrożeń dla drzew – poziom zaawansowany
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy o najważniejszych lokalnych i inwazyjnych
szkodnikach i chorobach, zmianach klimatu, a także innych zagrożeniach biotycznych
i abiotycznych oraz ocenę ich wpływu na stan zdrowia i stabilność drzewa.
Cele kształcenia
O.2.15. – Dostarczenie wiedzy niezbędnej do rozpoznania i oceny wpływu na
zdrowie i stabilność drzewa wynikającego z działania najczęstszych lokalnych
szkodników, chorób, a także zmian klimatu i innych powszechnych zagrożeń.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.17. Zasięgu lokalnych i inwazyjnych U.2.15. Zidentyfikować gatunki / rodzaje
szkodników i chorób drzew
szkodników / chorób i innych zagrożeń
W.2.18. Relacji zmian klimatu do biotycznych najczęściej występujących
lokalnie i inwazyjnie
obecności szkodników i chorób drzew
W.2.19. Wpływu czynników na zdrowie i U.2.16. Rozpoznać wpływ zmian klimatu
lub innych abiotycznych zagrożeń
stabilność drzewa
istotnych dla zdrowia lub stabilności
W.2.20. Metod, narzędzi i produktów do drzewa
kontrolowania
czynników
i
minimalizowania
ich
negatywnego
wpływu na drzewo
Liczba godzin: 4
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Zasięg szkodników, choroby lokalne i nowe / inwazyjne (wykład) - 1 godz.
2. Wpływ zmian klimatu i innych zagrożeń występujących lokalnie na drzewa
(wykład) - 1 godz.
3. Identyfikacja symptomów tych zagrożeń (warsztat) - 2 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Przykłady i wizualizacje odpowiednich gatunków oraz rodzajów szkodników i chorób
Autor: dr Beata Pachnowska

Najważniejsze pojęcia:
zagrożenia biotyczne i abiotyczne, szkodniki drzew, choroby drzew, obce gatunki
inwazyjne, susza i rodzaje susz, globalne ocieplenie

Najważniejsze zagadnienia:
najczęstsze i nowe / inwazyjne szkodniki i choroby - biologia i wskazania, wpływ na
stan zdrowia drzewa i stabilność drzewa. Zmiany klimatu i ich wpływ na stan zdrowia
drzew i stabilność drzew. Inne biotyczne i abiotyczne
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.8. Ocena wiązań – poziom podstawowy
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy na temat celów, istoty i metod oceny
mechanicznych systemów zabezpieczania drzew. Uczestnik zdobędzie wiedzę na
temat zamawiania kontroli dla takich systemów, zakresu oceny, wykorzystania
wyników oceny i ich wpływu na dalsze decyzje dotyczące pracy na drzewie. Szkolenie
obejmie zabezpieczenia długoterminowe, np. podpory, sztywne wiązania
przewiertowe oraz wymagające częstej kontroli i wymiany jak wiązania elastyczne.
Cele kształcenia
O.2.16. – Przekazanie wiedzy o głównych celach, metodach i technikach oceny
mechanicznych zabezpieczeń drzew.
O.2.17. – Rozwijanie umiejętności zlecania / outsourcingu i nadzorowania oceny
zabezpieczeń mechanicznych drzewa oraz wykorzystywania wyników tego
rodzaju oceny do dalszych decyzji i prac na drzewach
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.21. Wartości, celu, metodach oceny
mechanicznych systemów zabezpieczeń
drzew z poziomu gruntu i poziomu
korony

U.2.17. Określić cel, zakres i techniki
oceny zabezpieczeń drzewa oraz sposób
zapisania wyników oceny

U.2.18. Zidentyfikować problemy i
W.2.22.
Metod
rejestrowania
i określić wskazanie do dalszych działań na
dokumentowania
wyników
oceny podstawie dokumentacji zgromadzonej
mechanicznych systemów zabezpieczeń podczas kontroli korony
drzew
W.2.23. Zastosowanie wyników oceny
mechanicznych systemów zabezpieczeń
do dalszych decyzji dotyczących drzew i
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samego bezpieczeństwa

Liczba godzin: 4
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Rodzaje mechanicznych systemów zabezpieczeń drzew oraz metody i zakres
ich oceny - 1 godz.
2. Specyfikacja oceny poszczególnych rodzajów zabezpieczeń: wsporniki, śruby,
wiązania przewiertowe, wiązania elastyczne - 2 godz.
3. Ustalenie planu kontroli. Zapis wyników oceny zabezpieczeń i wykorzystanie
ich w całościowej ocenie drzewa i decyzjach co do dalszych działań - 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Zestaw studium przypadków z przykładami oceny zabezpieczeń drzewa z poziomu
gruntu i z wejścia w koronę
Przykłady wiązań elastycznych i ich oznaczenia
Autor: Jerzy Stolarczyk
Najważniejsze pojęcia:
wiązania sztywne, wiązania elastyczne, zabezpieczenia przewiertowe, podpory
mechaniczne
Najważniejsze zagadnienia:
reakcja drzewa na stosowane zabezpieczenia, zużycie wiązań elastycznych, wpływ
zabezpieczeń na statykę drzew i ocena tego wpływu
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.9. Ocena wiązań – z poziomu korony
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników z celem, istotą i metodami oceny
mechanicznych zabezpieczeń drzewa (zamontowanych na pniu lub w koronie) z
poziomu korony. Szkolenie stanowi uzupełnienie szkolenia dotyczącego oceny
systemów zabezpieczeń z poziomu gruntu i jest przeznaczone dla osób pracujących
na wysokości, znających techniki dostępowe i posługujących się nimi. Uczestnikami
szkolenia w pełnym zakresie (z wejściem w koronę) mogą być osoby mogące
wykazać się brakiem przeciwskazań dla pracy na wysokości pow. 3 m (zaświadczenie
od lekarza medycyny pracy lub jego odpowiednik). Gdy brak takiego zaświadczenia
uczestnik może uczestniczyć w zajęciach z poziomu gruntu, bez wejścia w koronę.
Cele kształcenia
O.2.18. –Przekazanie wiedzy o głównych celach, metodach i technikach oceny
mechanicznych zabezpieczeń drzewa z poziomu korony
O.2.19. – Rozwijanie umiejętności wykonywania oceny mechanicznych zabezpieczeń
drzewa z wejściem w koronę różnymi technikami dostępowymi
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.24.
Rodzajów
systemów U.2.19. Określić cel, zakres i technikę
zabezpieczeń drzew i problemów oceny systemu zabezpieczeń drzewa
wymagające oceny przy wejściu w oraz sposób rejestrowania wyników
koronę
oceny
W.2.25.
Specyfikacji
oceny
mechanicznych systemów zabezpieczeń
koron - techniki, obszary oceny,
dokumentacja

U.2.20. Wykonać
zabezpieczeń korony

ocenę

systemu

U.2.21. Zidentyfikować problemy i
wskazać dalsze działania na podstawie
W.2.26. Wykorzystania wyników oceny dokumentacji zebranej podczas kontroli
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do dalszych decyzji dotyczących drzew i korony
samego systemu zabezpieczeń
Liczba godzin: 6
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Przeprowadzenie oceny systemu zabezpieczeń z poziomu korony - 4 godz.
2. Przygotowanie dokumentacji z zebranych danych i jej wykorzystanie w
ocenie drzew oraz dalsze rekomendacje – 2 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Sprzęt do wspinaczki drzewnej – dostępowy
Sprzęt ochronny
Podnośnik koszowy z operatorem
Drabiny o wysokości min. 4 m
Sprzęt do dokumentacji
Sprzęt do diagnostyki instrumentalnej, np. wiertarka oporowa, tomograf
Drzewa dojrzałe o zróżnicowanej wysokości i budowie/ pokroju
Pomocnik wspinacz – arborysta z umiejętnością ratownictwa wysokościowego
Apteczka
Autor: Jerzy Stolarczyk
Najważniejsze pojęcia:
wiązanie statyczne, wiązanie elastyczne, przewierty, podpory
Najważniejsze zagadnienia:
reakcja drzewa na zastosowane zabezpieczenia, trwałość materiałów, wpływ
zabezpieczeń na statykę drzewa
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.10. Ocena instrumentalna: rozkład
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do prawidłowej
instrumentalnej oceny rozkłady pnia, konarów i gałęzi. Zostaną przedstawione
podstawy teoretyczne, wykorzystanie, praktyczne porady i know-how, a także
ograniczenia technik. Omówiona zostanie ocena bezpieczeństwa pęknięć pnia.
Cele kształcenia
O.2.20 – Przekazanie uczestnikowi kursu wiedzy niezbędnej do zrozumienia zasad
działania przyrządów wykorzystywanych do oceny zasięgu rozkładu.
O.2.21. - Przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności niezbędnych uczestnikowi
kursu do przeprowadzenia badań instrumentalnych uszkodzonych przez
rozkład części drzewa.
O.2.22. - Zapewnienie wiedzy niezbędnej uczestnikowi kursu do oceny
bezpieczeństwa badanego drzewa.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.27. Podstaw przenikania sygnału U.2.22. Wyjaśnić zasady działania metod
akustycznego
i
elektrycznego
w stosowanych do oceny rozkładu
materiałach drzewnych
U.2.23. Wybrać odpowiedni przyrząd/
W.2.28. Zasad działania wiertarki narzędzie
oporowej (rezystografu) i fraktometru
U.2.24. Wykonać pomiar za pomocą
W.2.29. Wykonywania pomiarów czasu narzędzi
akustycznych,
zwłaszcza
przelotu (1D), tomografii akustycznej i tomografu
impedancyjnej
U.2.25. Przeprowadzić test impedancji
W.2.30.
Zastosowania
świdra U.2.26. Wykonać testy próbek drewna
przyrostowego, wiertarki oporowej
U.2.27. Ocenić bezpieczeństwo za
(rezystografu) i fraktometru
pomocą
oprogramowania
i
W.2.31. Obliczenia obciążeń wiatrem i zinterpretować
współczynnik
obciążeń własnych drzewa, a także bezpieczeństwa
współczynników bezpieczeństwa drzew i
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samego współczynnika bezpieczeństwa
Liczba godzin: 14
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Zasady działania pomiarów akustycznych i elektrycznych (wykład) - 2 godz.
2. Testy materiału drzewnego (świder przyrostowy, rezystograf, fraktometr)
(wykład) - 1 godz.
3. Badanie pnia(ćwiczenia terenowe ze wszystkimi przyrządami) - 7 godz.
4. Odczytywanie i interpretacja wyników różnych przyrządów/ instrumentów
(seminarium) - 2 godz.
5. Obliczenia obciążenia wiatrem i obliczenia współczynnika bezpieczeństwa na
podstawie tomogramu - 2 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Smartfon
Urządzenie akustyczne 1D
Tomograf akustyczny
Tomograf impedancji
Suwmiarka
Zestaw do testu obciążeniowego
Zestaw do testu obciążeniowego dynamicznego
Studium przypadków
Autor: Agnes Buza PhD, Ferenc Divos PhD
Najważniejsze pojęcia:
ocena instrumentalna, tomografia, prędkość, tomogram, czujniki, współczynnik
bezpieczeństwa, zdrowe drewno, zdrowe drewno, oporność elektryczna,
rezystywność, rezystograf, fraktometr, świder
Najważniejsze zagadnienia:
ocena drzewa za pomocą tomografii, ocena drzewa za pomocą badań próbek
drewnas
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.11. Ocena instrumentalna: stabilność drzewa
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy na temat instrumentalnej oceny drzewa,
w szczególności pomiarów stabilności drzewa, takich jak test obciążeniowy inclino,
test obiciążeniowy elasto i techniki dynamicznej oceny stabilności drzewa.
Cele kształcenia
O.2.23 – Przekazanie uczestnikowi kursu wiedzy niezbędnej do określenia
współczynnika bezpieczeństwa, w tym modeli statycznych i dynamicznych.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.32. Podstaw i zasad testu U.2.28. Obliczyć i zinterpretować
obciążeniowego.
Praktycznych współczynnik bezpieczeństwa
zastosowaniach statyki drzewa.
U.2.29. Przeprowadzić test obciążeniowy
W.2.33. Obciążenia wiatrem i obciążenia (statyczny i dynamiczny).
własnego drzewa, przekształceniu testu
statycznego w test dynamiczny.
Liczba godzin: 3
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Test obciążeniowy inclino dla określenia stabilności systemu korzeniowego
drzewa, mierniki siły, inklinometry – 1 godz.
2. Test obciążeniowy elasto dla określenia stabilności pnia, elastometry,
rejestratory danych - 1 godz.
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3. Dynamiczne wersja testu obciążeniowego, anenometry, zasady oceny – 1
godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Autor: dr Agnes Buza, dr Ferenc Divos

Najważniejsze pojęcia:
obciążenie wiatrem - obciążenie spowodowane liną, krzywa wyrywająca, miernik
siły, inklinometr, elastometr, anemometr

Najważniejsze zagadnienia:
określenie współczynnika bezpieczeństwa wyrywania, określenie współczynnika
bezpieczeństwa złamania
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.12. Kalkulatory stosowane w ocenie drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z głównymi programami i
kalkulatorami używanymi do oceny drzew. Uczestnik dowie się o aktualnie
używanych programach i aplikacjach do oceny drzew, ze szczególnym
zastosowaniem ich w ocenie statyki i wartości drzew. Zaprezentowane zostaną
możliwości i ograniczenia związane z ich użyciem oraz możliwości wykorzystania przy
podejmowaniu decyzji dotyczących drzewa.
Cele kształcenia
O.2.24. – Przekazanie uczestnikowi wiedzy na temat głównych programów
komputerowych, aplikacji i kalkulatorów do oceny statyki i wartości drzew.
O.2.25 – Rozwój umiejętności samodzielnego korzystania z programów i aplikacji
oraz wykorzystywania wyników do dalszych decyzji dotyczących drzew.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.34. Możliwości i ograniczeń w użyciu U.2.30.
Zidentyfikować
dostępne
aplikacji, programów i kalkulatorów do narzędzia, które pomogą ocenić drzewa,
oceny drzew
w tym ich możliwości i ograniczenia
W.2.35.
Wykorzystania
wyników U.2.31. Zidentyfikować problemy i
obliczeń i symulacji do dalszych decyzji określić wskazania do dalszych działań na
dotyczących drzew
podstawie obliczeń i symulacji
Liczba godzin: 2
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Przegląd popularnych programów, aplikacji i kalkulatorów - ich specyfika,
możliwości i ograniczenia - 1,5 godz.
2. Tworzenie zaleceń na podstawie symulacji i obliczeń - 0,5 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Tablet / laptop z zainstalowanym oprogramowaniem (ewentualnie dostęp do
Internetu dla aplikacji online)
Autor: Kamil Witkoś-Gnach

Najważniejsze pojęcia:
statyka drzew, wartość drzew, SIA, Treecalc, iTree

Najważniejsze zagadnienia:
możliwości i ograniczenia symulacji i obliczeń w ocenie drzew
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.13. Systemy wykrywania korzeni
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących lokalizacji
systemu korzeniowego, a także systemów wykrywania korzeni (techniki
mechaniczne, akustyczne i radarowe). Zostaną podsumowane główne zasady
działania tych systemów. Przedstawione zostaną zalety i wady urządzeń.
Cele kształcenia
O.2.26. – Przekazanie uczestnikowi wiedzy na temat metod wykrywania korzeni w
ziemi.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.36. Znaczenia lokalizowania korzeni

U.2.32. Wykryć i zmapować główne
W.2.37. Metod wykrywania głównych korzenie drzewa
korzeni
Liczba godzin: 2
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Prezentacja przyrządów i zasad ich działania (wykład) - 1 godz.
2. Mapowanie korzeni (teren) - 1 godz.
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Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Detektor korzeni
Autor: dr Agnes Buza, dr Ferenc Divos

Najważniejsze pojęcia:
system korzeniowy, korzenie, detektor korzeni

Najważniejsze zagadnienia: metody wykrywania korzeni, zalety posiadania drzew w
obszarach miejskich, znaczenie i wartość drzew
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.14. Dendrochronologia
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu zapewnienie wglądu w rozwój drzewiastych roślin w
odpowiedzi na krótko- i długoterminowe warunki środowiskowe. Zakres szkolenia
koncentruje się głównie na analizie rocznych przyrostów drewna oraz na
informacjach o warunkach determinujących wzrost drzewa na podstawie badań
słojów.
Cele kształcenia
O.2.27. – Wzrost poziomu wykształcenia zawodowego
odpowiedniej oceny interakcji drzewo-środowisko

niezbędnego

do

Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.38. Podstaw modeli wzrostu w ciągu
roku i całego cyklu życia drzewa w
odpowiedzi na zmiany warunków
środowiskowych.

U.2.33.
Prawidłowo
powiązać
długoterminową zmienność formowania
drewna w relacji do zmian warunków
uprawy drzew

W.2.39. Analizy przeszłych warunków U.2.34. Przewidzieć wzrost drzewa w
klimatycznych i zakłóceń.
ciągu
roku
w
zależności
od
nadchodzących warunków pogodowych i
szybkości przyrostu w przeszłości
Liczba godzin: 8
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Podstawowa anatomia i fizjologia drewna drzewiastych (wykład) - 4 godz.
2. Wrażliwość klimatyczna wzrostu drzewa (wykład) - 4 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Autor: Oskars Krisans

Najważniejsze pojęcia:
tworzenie drewna, wzrost drzewa w ciągu roku
Najważniejsze zagadnienia:
charakterystyka sezonowego tworzenia drewna, nisza ekologiczna i strategie uprawy
gatunków drzewiastych, dostosowanie do różnorodnych warunków terenu w
naturalnym zasięgu dystrybucji, zdolności adaptacyjne do niesprzyjających
warunków, działania czynników zakłócających
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.15. Zdalne badanie drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat zdalnej instrumentalnej oceny
drzewa, w szczególności powietrznego wykrywania i określania odległości, SLS
(satelitarne skanowanie laserowe), ALS (powietrzne skanowanie laserowe), TLS
(naziemne skanowanie laserowe), a także drony.
Cele kształcenia
O.2.28. – Przekazanie wiedzy na temat nowych zdalnych technologii i ich wyników,
aby wzbogacić dane wykorzystywane do oceny drzew.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:
W.2.40. Zasięgu
drzew

Umiejętności – uczestnik potrafi:

metod

skanowania U.2.35. Znaleźć i wykorzystać dane do
oceny drzewa dostarczane przez
W.2.41. Wykorzystania dronów i technologię skanowania za pomocą
ogólnodostępnych źródeł (płatnych i
technologii przydatnych do oceny drzew
darmowych)
U.2.36.
Użyć drona
do
oceny
parametrów drzewa i zebrać dodatkowe
informacje do oceny drzewa
Liczba godzin: 4
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Technologie skanowania laserowego i zasoby danych - 1 godz.
2. Wykorzystanie dronów i dostarczonych przez nich danych - 1 godz.
3. Użycie dronów do gromadzenia informacji o drzewach w praktyce - 2 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Drony z operatorem, laptop z aplikacją do przeglądania / edycji zdjęć, karty SD
Laptopy z dostępem do Internetu do przeglądania zasobów LIDAR itp.
Autor: dr Beata Pachnowska

Najważniejsze pojęcia:
SLS, ALS, TLS, LIDAR, drony

Najważniejsze zagadnienia:
cyfrowa fotografia lotnicza, biometria drzew, cyfrowe modelowanie powierzchni
korony, przegląd zasobów danych Lidar
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.16. Ocena korony – z poziomu gruntu
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z celem, istotą i metodami oceny
korony.
Cele kształcenia
O.2.29. – Przekazanie wiedzy o głównych celach, metodach i technikach oceny
drzewa z poziomu korony
O.2.30 – Wykształcenie umiejętności zlecania oraz nadzoru oceny drzewa z poziomu
korony i wykorzystania wyników tego typu oceny dla całościowej oceny
drzewa.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.42. Wartości, celu, sposobu oceny U.2.37. Wskazać cel i zakres oceny
korony powietrznej i ograniczenia dla tej drzewa z poziomu korony
metody
U.2.38. Określić wymagania wobec
W.2.43. Sposobu zapisu i dokumentacji wykonawcy oceny drzewa z poziomu
wyników oceny drzewa z poziomu korony
korony
U.2.39. Zidentyfikować problemy i
W.2.44. Kwalifikacji i wymogów dla osób
wykonujących ocenę z poziomu korony
lub zbierających dane dla diagnosty
drzew

określić wskazania dla drzew i gatunków
na nim żyjących na podstawie
dokumentacji fotograficznej zebranej
podczas inspekcji

Liczba godzin: 4
This project has been founded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme
Strategic partnerships in the field of education and vocational training

81

Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Ocena drzewa z poziomu gruntu vs. z poziomu korony, zauważone cechy,
problemy oraz siedliska i organizmy - porównanie, zastosowania,
ograniczenia - 1 godz.
2. Techniki dostępu a ocena drzewa z poziomu korony - wymagania dla
wykonawcy, wpływ na drzewo, wpływ na uzyskane informacje - 1 godz.
3. Zapis oceny drzewa z poziomu korony, interpretacja wyników i wykorzystanie
ich w całościowej ocenie drzewa - 2 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Zestaw przykładów (studium przypadku) z przykładami oceny drzew z poziomu
gruntu i oceny z wejściem w koronę
Autor: Jerzy Stolarczyk

Najważniejsze pojęcia:
wejście w koronę drzewa, techniki dostępowe
Najważniejsze zagadnienia:
ocena rozwidleń, sprawdzanie suszu konarowego, zakorek
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.17. Ocena drzewa z poziomu korony – dla diagnostów stosujących
techniki dostępowe - warsztat
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma za zadanie zapoznać uczestników ze sposobami wykonania oceny
drzewa z poziomu korony (z wejściem w koronę). Przeznaczone jest dla osób
wykonujących prace na wysokości, znających techniki dostępowe i posługujące się
nimi. Uczestnikami szkolenia w pełnym zakresie (z wejściem w koronę) mogą być
osoby mogące wykazać się brakiem przeciwskazań dla pracy na wysokości pow. 3 m
(zaświadczenie od lekarza medycyny pracy lub jego odpowiednik). Gdy brak takiego
zaświadczenia uczestnik może uczestniczyć w zajęciach z poziomu gruntu, bez
wejścia w koronę.
Cele kształcenia
O.2.31. – Przekazanie wiedzy na temat techniki oceny drzewa z poziomu korony
O.2.32. – Zdobycie umiejętności oceny korony drzewa przy pomocy różnych technik
dostępu.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.45. Nieinwazyjnych technik dostępu U.2.40. Wskazać drzewo oraz zakres
przy ocenie drzewa z poziomu korony
inspekcji drzewa z poziomu korony
W.2.46. Sposobów wykonywania oceny U.2.41. Zebrać dane z inspekcji drzewa w
drzew z wejściem w koronę
koronie
Liczba godzin: 14
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Specyficzne problemy drzew wymagające inspekcji w koronie - 2 godz.
2. Ocena drzewa w koronie z dostępem z użyciem technik linowych i drabin - 7
godz.
3. Ocena drzewa z podnośnika koszowego, drabin - 5 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Sprzęt do wspinaczki drzewnej – dostępowy
Sprzęt ochronny
Podnośnik koszowy z operatorem
Drabiny o wysokości min. 4 m
Sprzęt do dokumentacji
Sprzęt do diagnostyki instrumentalnej, np. wiertarka oporowa, tomograf
Drzewa dojrzałe o zróżnicowanej wysokości i budowie/ pokroju
Pomocnik wspinacz – arborysta z umiejętnością ratownictwa wysokościowego
Apteczka
Autor: Jerzy Stolarczyk
Najważniejsze pojęcia:
wejście w koronę drzewa, techniki dostępowe
Najważniejsze zagadnienia:
ocena rozwidleń, sprawdzanie suszu konarowego, zakorek
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.18. Długoterminowy plan opieki nad drzewem
Krótki opis szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych do
przygotowania długoterminowego planu zarządzania nad drzewem cenny, zwłaszcza
sędziwym. Obejmuje wykład na temat oceny drzew sędziwych i weteranów oraz
metodologii planu. W trakcie warsztatów w sali i w terenie, uczestnicy przygotują
uproszczoną, szkoleniową wersję planu dla określonego drzewa.
Cele kształcenia
O.2.33. – Przygotowanie uczestników kursu do sporządzania długoterminowego
planu opieki nad drzewami cennymi, w tym sędziwymi
O.2.34. – Nabycie umiejętności potrzebnych do wykorzystania wyników oceny drzew
w celu stworzenia długoterminowego planu zarządzania drzewem.
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.47. Specyfiki fizjologii, architektury i U.2.42. Zrozumieć i wdrożyć zalecenia i
rozwoju drzewa w różnym wieku
rekomendacje dla długoterminowego
W.2.48. Możliwości poprawy warunków planu zarządzania drzewem
siedliskowych
W.2.49.
Metod
pielęgnacji
i
zabezpieczania drzew cennych w tym
sędziwych
Liczba godzin: 5
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Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Struktura długoterminowego planu zarządzania drzewem i jego wdrażanie –
1 godz.
2. Metodyka przygotowania wieloletniego planu opieki nad drzewem (wykład)
– 1 godz.
3. Ćwiczebne przygotowanie uproszczonego wieloletniego plany opieki nad
drzewem (warsztat kameralny i w terenie) – 3 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Warsztat w terenie
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Autor: dr Piotr Tyszko-Chmielowiec

Najważniejsze pojęcia:
drzewo cenne, drzewo sędziwe, siedlisko, pielęgnacja drzewa, wycofywanie korony

Najważniejsze zagadnienia:
formułowanie zaleceń dla opieki nad drzewem, plan opieki nad drzewem
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.19. Przygotowanie dokumentacji z oceny drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do zaprojektowania i
wykonania dokumentu z wynikami oceny drzew w najczęściej wykorzystywanych
formatach elektronicznych oraz w formie papierowej/ drukowanej. Uczestnicy
zapoznają się z procesem przygotowania dokumentacji: od ustalenia celu/ wymagań
zleceniodawcy oceny, poprzez zbieranie danych, po wykonanie dokumentu z
wynikami oceny i jej efektami (rekomendacje), dla różnych poziomów i zakresów
oceny. Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących oceny drzew co najmniej na
poziomie podstawowym.
Cele kształcenia
O.2.35. – Przekazanie wiedzy na temat zasad przygotowania dokumentacji z oceny
drzew, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych m.in.
dotyczącej odpowiedzialności zawodowej, praw autorskich i ochrony danych
osobowych
O.2.36. – Przekazanie wiedzy na temat dostępnych narzędzi i źródeł informacji
pomocnych w tworzeniu dokumentacji
O.2.37. – Wyposażenie w umiejętność określenia zakresu dokumentacji,
zaprojektowania procesu jej przygotowania oraz wykonania dla różnych
poziomów oceny drzew oraz typów odbiorców
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.50.
Zasad
przygotowania
dokumentacji z oceny drzew, z
uwzględnieniem
obowiązujących
przepisów prawnych m.in. dotyczącej
odpowiedzialności zawodowej, praw
autorskich i ochrony danych osobowych

U.2.43. Określić zakres dokumentacji i
zaprojektować proces jej przygotowania
U.2.44. Wykonać dokumentację z oceny
drzew na podstawie zebranych danych
na poziomie podstawowym oraz z
wykorzystaniem wyników diagnostyki
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W.2.51. Dostępnych danych, narzędzi i zaawansowanej
źródeł
informacji
pomocnych
w
tworzeniu dokumentacji

Liczba godzin: 4
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Przygotowanie dokumentacji w procesie oceny drzewa - od celu oceny, przez
prace w terenie, po dostarczenie gotowej dokumentacji – 0,5 godz.
2. Narzędzia i źródła danych przydatne do przygotowania dokumentacji (w tym
mapy, edytory tekstu i obrazów, sprzęty poligraficzne, nośniki danych) – 1
godz.
3. Przygotowanie dokumentacji krok po kroku – od danych po ekspertyzę – 2
godz.
4. Aspekty prawne dokumentacji z oceny drzewa – 0,5 godziny
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład, warsztat w sali
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Przykłady dokumentacji z oceny drzew – na różnych poziomach zaawansowania
(wersje elektroniczne i drukowane). Pozytywne i negatywne.
Zestaw danych do przygotowania dokumentu z oceny drzewa (wyniki pomiarów
drzewa, dokumentacja zdjęciowa, wypełniony formularz oceny drzewa).
Laptopy z edytorem tekstu i obrazu, dostęp do internetu
Autor: dr Beata Pachnowska
Najważniejsze pojęcia: prawa autorskie, ochrona danych osobowych, geoportal,
edycja testu, edycja obrazów
Najważniejsze zagadnienia: projektowanie dokumentacji z oceny drzewa, zbieranie i
edycja danych do dokumentacji, przygotowanie dokumentu ekspertyzy
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Sylabus
Tytuł, kurs: 2. Zaawansowana/ specjalistyczna ocena
Przedmiot: 2.20. Komunikacja i zarządzanie w ocenie drzew
Krótki opis szkolenia
Szkolenie obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do zaprojektowania i
przeprowadzenia procesu oceny drzew z uwzględnieniem różnych grup
interesariuszy oceny i komunikacją z tymi grupami. Kurs przeznaczony jest dla osób
wykonujących oceny drzew co najmniej na poziomie podstawowym, szczególnie dla
prowadzących oceny drzew jako usługę w działalności gospodarczej.
Cele kształcenia
O.2.38. – Przekazanie wiedzy na temat różnych grup interesariuszy istotnych dla
procesu oceny drzew i jej efektów oraz ich wymagań i specyfiki
komunikacyjnej i typowych problemów jakie napotyka oceniający drzew
podczas pracy
O.2.39. – Przekazanie wiedzy na temat zarządzania procesem oceny drzew od
zapytanie ofertowego do odbioru pracy
O.2.40. – Wykształcenie umiejętności komunikowania znaczenia oceny drzew,
stosowanych technik i narzędzi oraz efektów w rożnych grupach interesariuszy
Efekty kształcenia (O1):
Wiedza – Uczestnik posiada wiedzę na
temat:

Umiejętności – uczestnik potrafi:

W.2.52. Różnych grup interesariuszy
istotnych dla procesu oceny drzew i jej
efektów oraz ich wymagań i specyfiki
komunikacyjnej i typowych problemów
jakie napotyka oceniający drzew podczas
pracy

U.2.45.
Rozpoznać
potrzeby
informacyjne różnych grup interesariuszy
istotne dla oceny drzew
U.2.46. Używać odpowiedniej wiedzy i
argumentów
dla
przekazania
i
wyjaśnienia znaczenia oceny drzew,
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W.2.53. Metod i technik zarządzania stosowanych technik i narzędzi oraz
procesem oceny drzew od zapytanie efektów adekwatnych dla danej grupy
ofertowego do odbioru pracy
interesariuszy

Liczba godzin: 4
Tematy (poruszane zagadnienia) i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Ocena drzew – kontekst społeczny i decyzyjny, interesariusze – ich cele i
potrzeby informacyjne – 1 godz.
2. Analiza przypadku – ocena drzew i komunikacja z tym związana – 1 godz.
3. Zarządzanie procesem oceny drzew – 1 godz.
4. Analiza przypadku – zarządzanie procesem oceny drzew – 1 godz.
Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne)
Wykład
Warsztat w sali
Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
Studium przypadków – przykład oceny drzew budzący zaangażowanie wielu grup
interesariuszy
Studium przypadków – przykład procesu oceny drzew od zapytania ofertowego do
protokołu odbioru
Autor: dr Beata Pachnowska
Najważniejsze pojęcia: interesariusz, obrońcy drzew, decydent, zapytanie ofertowe,
oferta, umowa, protokół odbioru
Najważniejsze zagadnienia: rozpoznanie potrzeb informacyjnych interesariuszy,
komunikacja ze zleceniodawcą, komunikacja z otoczeniem społecznym i mediami,
komunikowanie korzyści z drzew, ofertowanie i rozliczanie prac związanych z oceną
drzew
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