
21 listopada 2017 r. (wtorek) 

10:00  Otwarcie Szkolenia 

10:00 – 11:30 

1. Zagadnienia prawne dotyczące ochrony gatunkowej grzybów, roślin i zwierząt, 

w aspekcie usuwania drzew i krzewów. 

2. Zadrzewienia jako siedliska i ostoje gatunków chronionych.  

3. Oględziny w zakresie występowania, w obrębie zadrzewień, gatunków 

chronionych: omówienie gatunków chronionych związanych z zadrzewieniami 

(grzyby, porosty); omówienie sposobów identyfikacji i metod inwentaryzacji.  

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę  

12:00 – 13:30 

4. Ciąg dalszy: Oględziny w zakresie występowania w obrębie zadrzewień 

gatunków chronionych: omówienie gatunków chronionych związanych  

z zadrzewieniami (rośliny, zwierzęta); omówienie sposobów identyfikacji  

i metod inwentaryzacji.  

13:30 – 14:15 Obiad  

14:15 – 15:45 

5. Ciąg dalszy: Oględziny w zakresie występowania w obrębie zadrzewień 

gatunków chronionych: omówienie gatunków chronionych związanych  

z zadrzewieniami (zwierzęta); omówienie sposobów identyfikacji i metod 

inwentaryzacji.  

6. Omówienie przykładów ekspertyz. Omówienie sytuacji problematycznych 

(ochrona gatunkowa, a usuwanie drzew z powodu zagrożenia lub w związku  

z inwestycją). 

7. Omówienie spraw problematycznych zgłoszonych przez uczestników szkolenia 

(panel dyskusyjny).  

15:45 - 16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia 
 

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 

 
 

Materiałami do szkolenia będzie płyta CD z nagraną prezentacją i zdjęciami 
 
Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub 
jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione. 

 

PROGRAM SZKOLENIA* 

 

„OCHRONA GATUNKOWA  

W PROCESIE USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW” 

21 listopada 2017 r., Hotel Ikar, ul. Solna 118, Poznań 
 

Opiekun merytoryczny i prowadzenie: 

mgr inż. Michał Mydłowski –absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek Ochrona 
Zasobów Leśnych;  ekspert ds. ochrony przyrody, ekspert ornitolog, faunista; wieloletni pracownik resortu 
ochrony przyrody; autor  referatów i prelekcji dotyczących ochrony przyrody, w szczególności ochrony 

gatunkowej; współautor inwentaryzacji przyrodniczych i dendrologicznych; współautor opracowań 
planistycznych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego (m.in. „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami 
zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”); właściciel firmy Ornis Data. 


