
14 kwietnia 2011 r. (czwartek) 

10:00  Otwarcie Szkolenia 

10:00 – 11:30 

I Wprowadzenie do gospodarki drzewostanem 

- po co nam drzewa? 

- uwarunkowania prawne i problemy 

 

II Ocena miejsca i szans rozwoju drzew 

- wymagania rozwojowe drzew 

- ocena warunków siedliskowych pod kątem wpływu na rozwój drzewa  

- od czego zaleŜy tolerancja na prace budowlane 

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę  

12:00 – 13:30 

III Etap koncepcyjny - kryteria kwalifikacji drzew do pozostawienia, przesadzenia  

i usunięcia 

- progi krytyczne uszkodzeń mechanicznych systemu korzeniowego, pnia i korony  

- wyznaczanie stref ochronnych systemu korzeniowego (strefa ochrony korzeni, strefa prac 

ręcznych, strefa tunelowania, itp.) 

- techniki ochronne; prowadzenie instalacji technikami no-dig, zasady tworzenia ogrodzeń 

ochronnych, ochrona korzeni w trakcie prac i wiele innych 

- uwarunkowania związane z pracami budowlanymi wpływające na statykę drzew  

13:30 – 14:15 Obiad  

14:15 – 15:45 

IV Etap projektowy 

- techniczne rozwiązania projektowe pozwalające na zachowanie i ochronę drzew  

- właściwe drzewo na właściwym miejscu – zasady planowania nowych nasadzeń, aby uniknąć 

kłopotów z infrastrukturą nadziemną i podziemną w przyszłości 

15:45 - 16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia 
 

* Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie 

Chcesz dotrzeć z ofertą Twojej firmy do Uczestników szkolenia? 
Oferujemy następujące formy promocji: 
- rozdanie katalogów, folderów, 
- umieszczenie reklamy (2 kartki A-4) w materiałach szkoleniowych, 
- wystąpienie promocyjne, 
 

Szczegóły: 
tel. 61 307 40 53 

szkolenia@dendros.pl 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA* 

Ochrona drzew na placach budowy  
14 kwietnia 2011 r., Hotel Polonez, Al. Niepodległości 36, Poznań 

Opiekun merytoryczny i prowadzenie: 

Marzena Suchocka - posiada wieloletnią praktykę architekta krajobrazu oraz doktorat obroniony na SGGW 
dotyczący wpływu prac budowlanych na Ŝywotność drzew na terenie budowy. Praktyka dydaktyczna w Katedrze 
Architektury Krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów obejmujących gospodarkę drzewostanem na 
placu budowy i pielęgnację drzew, pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, udział w pracach 
dotyczących przygotowania metody wyceny wartości drzew. 

 


