
Zapraszamy na szkolenie SAK
pt. Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym

poziom podstawowy

Wrocław, 23.01.2020 r. (czwartek), godz. 9 - 15
EkoCentrum - ul. Świętego Wincentego 25AC

i Park Staszica

Szkolący: dr, arch. kraj. Piotr Reda

Cena szkolenia: 350zł / 250zł dla członków SAK
Termin rejestracji: 16.01.2020

http://www.sak.org.pl/


Omówimy cechy budowy zewnętrznej drzew i krzewów, przydatne przy ich rozpoznawaniu, 
takie jak: typy wzrostu i pokroju, ogólna budowa morfologiczna, rodzaje pąków, rodzaje 
ułożenia pąków i liści, budowa i morfologia pąków, morfologia ogólna pędów oraz cechy 
dodatkowe (pozostałości po kwiatach i owocach, kolce i ciernie, etc.)
Szkolenie obejmuje część praktyczną- uczestnicy będą mogli samodzielnie rozpoznać gatunki 
poszczególnych roślin analizując cechy pędów na wybranych przykładach.

Program szkolenia

EkoCentrum

8:30 - 9:00 Rejestracja i powitanie uczestników
9:00 - 10:00 Zajęcia teoretyczne- morfologia drzew i krzewów- cechy służące 

rozpoznawaniu gatunków w stanie bezlistnym
Zajęcia obejmują omówienie cech budowy zewnętrznej drzew i krzewów, 
przydatnych przy ich rozpoznawaniu, takich jak: typy wzrostu i pokroju, 
ogólna budowa morfologiczna, rodzaje pąków, rodzaje ułożenia pąków i 
liści, budowa i morfologia pąka, morfologia ogólna pędu (zbieżystość, 
barwa, przekrój poprzeczny, przetchlinki), cechy dodatkowe (pozostałości 
po kwiatach i owocach, kolce i ciernie, itp.)

10:00 - 10:15 Przerwa kawowa
10:15 - 11:40 Zajęcia praktyczne - rozpoznawanie gatunków roślin w oparciu o pędy

Zajęcia realizowane będą na wybranych przykładach pędów, 
dostarczonych przez organizatorów. Uczestnicy będą mogli samodzielnie 
rozpoznać gatunki poszczególnych roślin analizując cechy konkretnych 
pędów – w oparciu o zdobytą wiedzę w części teoretycznej.

11:40 - 12:00 Przerwa i przejście do parku
Park Staszica
12:00- 15:00 Zajęcia terenowe - rozpoznawanie drzew i krzewów

Rozpoznawanie gatunków w praktyce odbędzie się w Parku Staszica.
 Uczestnicy sprawdzą zdobyte umiejętności oraz poszerzą je o wiedzę na 
temat pokroju roślin drzewiastych, ich zmienności, cech korowiny na pniu 
drzew, modyfikacji cech morfologicznych w zależności od warunków 
siedliskowych, itp.

15:30 Obiad integracyjny – dla chętnych (płatność we własnym zakresie)

Szkolenie na poziomie podstawowym kierowane jest do projektantów, wykonawców, 
urzędników oraz innych specjalistów, którzy na co dzień pracują z roślinami drzewiastymi. 
Planowana jest kontynuacja szkolenia na poziomie zaawansowanym, gdzie omawiane będzie 
szersze spektrum gatunków. 
Do programu szkolenia włączamy tematy sygnalizowane przez uczestników.

http://www.sak.org.pl/


Poziom Zakres
Podstawowy Gatunki rodzime
Zaawansowany Gatunki rodzime i podstawowe aklimatyzowane
Ekspercki Rzadko spotykane gatunki aklimatyzowane

W opłacie za szkolenie przewidziano:
- materiały szkoleniowe – prezentacje
- poczęstunek w trakcie szkolenia, kawa, herbata, przekąski
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
- możliwość konsultacji z prelegentem po szkoleniu (dla członków SAK)

Pytania proszę kierować na adres: szkolenia.sak@gmail.com
lub telefonicznie do organizatora szkolenia: 577 553 374 – Monika Zub
Więcej informacji pod adresem: www.sak.org.pl/category/wydarzenia/szkolenia/

Dojazd i parking
EkoCentrum znajduje się w podwórku przy ul. Świętego Wincentego 25AC.
Najbliższe przystanki tramwajowe to Paulińska (tramwaj 7), pl. Staszica (autobusy K, 132, 
142, tramwaje 14, 15, 24, 0L, 0P) oraz Dworzec Nadodrze (autobusy 108, 132, tramwaje 0L, 
0P, 1).

Informacje o prowadzącym

Piotr Reda
Biolog, architekt krajobrazu, kierownik ds. naukowych Ogrodu 
Botanicznego w Zielonej Górze, prezes zarządu Stowarzyszenia 
Architektury Krajobrazu, członek: Stowarzyszenia „Federacja 
Arborystów Polskich”, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Rady 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Inspektor 
Nadzoru Terenów Zieleni OSTO, właściciel biura projektowego Leaf 
Project Studio.

http://www.sak.org.pl/
mailto:szkolenia.sak@gmail.com

