
AKADEMIA PRZYJACIÓŁ DRZEW 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu nr LIFE15 GIE/PL/000959  pn.: „Trees for Europe's Green Infrastructure”, finansowanego przez 
program LIFE+ Unii Europejskiej”.  
Szkolenie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 
Organizator: 

 

 

 
 

17.04.2018, godz. 10.00 – 18.00 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Ląd 39, 62-406 Lądek 

Jak żyją drzewa? Jak je rozpoznawać, ocenić stan i bezpieczeństwo? 

9:30  Rejestracja gości, kawa i herbata na dzień dobry 
10:00 Przywitanie, cele akademii przyjaciół drzew i dnia szkoleniowego, przedstawienie 

prowadzących, przebiegu i zasady udziału w szkoleniu, przedstawienie uczestników. 
SESJA I. Jak żyje drzewo? 
10:15 -11:15 Opowiemy o tym jak zbudowane jest drzewo i jak funkcjonuje, o tym jak ważna jest 

równowaga w jego życiu i jakie skutki przynoszą ingerencje i uszkodzenia którejś z jego części 
oraz o tym przez jakie fazy rozwojowe związane ze zmianami w budowie przechodzą drzewa. 

SESJA II. Jak rozpoznawać gatunki drzew? 
11:15 -12:00 Opowiemy o tym w jaki sposób rozpoznawać gatunki drzew w szczególności w szacie 

bezlistnej, na co zwracać uwagę by nie mieć wątpliwości oraz kiedy możemy napotkać 
trudności. 

SESJA III. Poznaj drzewo – jak ocenić stan i bezpieczeństwo drzewa? 
12:00 – 13:00 
 

Scharakteryzujemy krótko podstawowe zasady oceny wizualnej drzewa i diagnostyki bardziej 
zaawansowanej. Na jakie cechy i elementy zwracamy uwagę przy ocenie stanu zdrowia 
drzewa i jego statyki oraz podczas oceniania ryzyka.  

13:00 - 13:45 przerwa na lunch 
SESJA IV. Zajęcia terenowe i podsumowanie 
14:00-17:30 Praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy 
17:30- 18:00 Podsumowanie 

 

Formuła szkolenia: 

Obie sesje są zajęciami prowadzonymi w formule warsztatowej, uzupełnionej elementami prezentacji 

tematycznych, w podziale na grupy. Część teoretyczna odbywa się w sali a praktyczna w terenie. Należy być 

przygotowanym na różne warunki pogodowe i mieć stosowną odzież.  

Prowadzący: 

Jakub Józefczuk – mgr inż. architekt krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2009 

roku właściciel firmy „Abies” Jakub Józefczuk, zajmującą się szeroko rozumianą architekturą krajobrazu, 

projektowaniem nowych nasadzeń, dendrologią, w tym diagnostyką statyki i stanu zdrowotnego drzew, a także 

działalnością edukacyjną i artystyczną. Zaangażowany w realizacje projektów związanych z ochroną czynną 

zagrożonych gatunków owadów oraz ochroną krajobrazu i przyrody.  

O miejscu: 

Informacja na temat Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie: http://www.ekoedukacja.com.pl/lad/ 

http://www.zpkww.pl/edukacja/osrodek-edukacji-przyrodniczej-w-ladzie/ 
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