GATUNKI DRZEW I KRZEWÓW. PRAKTYCZNE ROZPOZNAWANIE
W KONTEKŚCIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH (KOMPENSACJI
PRZYRODNICZEJ). ZAJĘCIA W TERENIE
W związku z zapisami ustawy o ochronie przyrody odnoszącymi się do procedury zgłaszania zamiaru usunięcia drzew
oraz zezwalania na usuwanie drzew i krzewów pracownicy organów administracji obowiązani są do przeprowadzenia
oględzin, w tym rozpoznania gatunku drzewa lub krzewu. Weryfikuje się także możliwość występowania gatunków
chronionych roślin, grzybów i zwierząt.
Spełnienie powyższego niejednokrotnie nastręcza trudności, w szczególności rozpoznawanie gatunku drzewa lub
krzewu w okresie bezlistnym lub stwierdzanie bytowania zwierząt chronionych bez ich bezpośredniej obserwacji. Na
warsztatach w terenie omówione zostaną cechy charakterystyczne gatunków drzew i krzewów, w tym m. in. pokrój
(charakterystyczna sylwetka), kora i liście. Zaprezentowane będzie również wykonanie praktycznego terenowego
przeglądu zadrzewień na okoliczność występowania chronionych roślin, grzybów i zwierząt. Poruszone zostaną także
aspekty nakładania i wykonywania kompensacji przyrodniczych.




Nauka rozpoznawania drzew i krzewów.
Zdobycie umiejętności wykonywania terenowych przeglądów zadrzewień.
Przybliżenie kwestii nasadzeń zastępczych (kompensacji przyrodniczej).

Uwaga!
Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do zajęć w terenie uwzględniając zmienną majową pogodę.
1. Przepisy prawne dot. nasadzeń zastępczych stanowiących kompensację przyrodniczą.
2. Informacje wstępne z zakresu rozpoznawania drzew i krzewów, w tym przedstawienie literatury fachowej oraz
innych źródeł informacji (klucze do oznaczania, leksykony, atlasy, portale internetowe).
3. Chronione gatunki fauny, grzybów oraz porostów związane z drzewami i krzewami – informacje ogólne oraz
zapoznanie z literaturą fachową i innymi źródłami informacji.
4. Biologia drzew i krzewów w odniesieniu do różnych warunków siedliskowych, ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzeni miejskiej.
5. Rola i walory drzew i krzewów oraz zieleni urządzonej w przestrzeni miejskiej i w krajobrazie półnaturalnym.
6. Praktyczne zajęcia terenowe (warsztaty) z rozpoznawania drzew i krzewów.
7. Nasadzenia zastępcze (kompensacja przyrodnicza) – studium przypadków; dyskusja, wymiana spostrzeżeń.
pracownicy urzędów (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w
wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację
inwestycji drogowych. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących
inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na
końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania drzew w związku z pielęgnowaniem
zieleni.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
I KARTA ZGŁOSZENIA
Gatunki drzew i krzewów. Praktyczne rozpoznawanie w kontekście
nasadzeń zastępczych (kompensacji przyrodniczej). Zajęcia w terenie
Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka,
ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro. (po rozpoczęciu zajęć zaprosimy Państwa na edukacyjny spacer).
19 maja 2022 r.

Szkolenie w godzinach 10:00-14:45

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze
środków publicznych.

CENA zawiera:

DANE DO
KONTAKTU:

udział w profesjonalnym szkoleniu w siedzibie Ośrodka i w terenie,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
poczęstunek,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem.
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 29
barbara.tekien@okst.pl; szkolenia@okst.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE
C05/ 82077 /2022
Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)
Nazwa i adres odbiorcy
NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w
TAK ☐ NIE ☐
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)
Proszę o certyfikat w formie:
Papierowej ☐
Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….……………………
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i
ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl
do 16 maja 2022 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

