
prowadzenie: dr inŜ. Edyta Rosłon – Szeryńska, SGGW Warszawa 
Zajmuje się m.in. statyką drzew, analizą tradycyjnych i najnowszych metod badania oraz oceny stanu 

zdrowotnego drzew na trenach zurbanizowanych. W ramach swojej pracy doktorskiej opracowała pierwszą  
w Polsce wizualną metodę identyfikacji drzew zagraŜających bezpieczeństwu. 

 
dr hab. Tomasz Oszako Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary. Specjalista i autor wielu publikacji  

m. in. z zakresu zjawiska zamierania drzewostanów liściastych oraz oceny zdrowotności drzew i ich ochrony 
przed grzybami w zadrzewieniach miejskich) 

 

6 października 2011r. (czwartek) 

10:00 Bufet kawowy – rejestracja Uczestników 

10:30  Otwarcie szkolenia 

10:30 – 13:00 
Przyczyny zagroŜenia powodowanego przez drzewa 

• czynniki wpływające na powstanie wiatrołomów i wykrotów 
• przyczyny wypadków powodowanych przez upadające i łamiące się drzewa 

13:00 – 13:45 Obiad 

13:45 – 15:30 

Sposoby oceny statyki i szacowania ryzyka związanego z niestabilnymi drzewami 
• metody techniczne 
• metody wizualne 
• WID- metoda w rutynowej kontroli drzew 

15:30 – 16:00  Przerwa na kawę 

16:00 – 17:00 Sposoby minimalizacji ryzyka wypadków powodowanych przez drzewa 

17:00 – 17:30  Zakończenie pierwszego dnia szkolenia  - omówienie zajęć terenowych na kolejny dzień 

18:45  Recepcja hotelu – przejście na kolację 

19:00 Kolacja na mieście 

7 października 2011r. (piątek) 

9:00 – 10:30 

Rozkład drewna powodowanego przez grzyby jako główna przyczyna wykrotów i 
wiatrołomów oraz sposoby ochrony  

• popularne grzyby drzew miejskich  
• ranienie drzew i ich zabezpieczanie w świetle nowych teorii rozwoju grzybów 

w drewnie drzew 

10:30 – 11:00 Przerwa na kawę 

11:00 – 14:00 Zajęcia terenowe – prezentacja wybranych metod oceny drzew 
Grupowa ocena drzew przy uŜyciu wybranej metody 

14:00 – 14:45 Obiad 

14:45 – 15:45 

Podsumowanie wyników zajęć terenowych i zakończenie szkolenia 
Zebranie ankiet – losowanie nagród 

Rozdanie Uczestnikom zaświadczeń 

* Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie 

**Chcesz dotrzeć z ofertą Twojej firmy do Uczestników szkolenia? 
Oferujemy następujące formy promocji: 
 

• stoisko promocyjne – ilość ograniczona! 

• rozdanie folderów 

• umieszczenie reklamy w materiałach konferencyjnych (format A4) 
 

Kontakt: 
tel. 61 307 40 53 lub kom. 792 989 033; promocja@dendros.pl 

 

Program szkolenia* 

Identyfikacja drzew zagraŜających bezpieczeństwu 

6-7 października 2011 r., Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118, Poznań 


