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Inspekcja drzew

Przedmiot: 1.7. Identyfikowanie drzew zagrażających w inspekcji drzew i
kategoryzacja drzew
K

ki o i

kolenia

Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy, niezbędnej do prawidłowego
wykonywania inspekcji drzew. Wskazuje na zastosowanie odpowiedniego sprzętu
oraz metodyki wykonania inspekcji. Pokazuje sposoby zbierania, przechowywania i
zarządzania danymi z inspekcji drzew.
Cele k

ałcenia

O.1.10.

Nauczenie identyfikowania oczywistych cech diagnostycznych

O.1.11. Nauczenie identyfikacji drzew problemowych zagrażających w oparciu o
stwierdzone diagnostyczne cechy oczywiste
Efek

k

ałcenia (O1):

Wiedza Uc e nik o iada ied ę na
temat:

Umieję no ci uczestnik potrafi:

W.1.18. Co to jest oczywista cecha U.1.17. Rozpoznać typowe cechy
diagnostyczna i jakie ma znaczenie w diagnostyczne
ocenie zdrowia drzew
U.1.18. Wskazać oczywistą cechę
W.1.19. Metod identyfikacji i oceny diagnostyczną na drzewie
głównych cech diagnostycznych
U.1.19. Określić stopień problemu
W1.20.
Związku
między
cechą występowania
danej
cechy
diagnostyczną
a
problemami diagnostycznej
zdrowotnymi drzew
U.1.20. Określić wpływ danej cechy
W1.21. Wpływu obserwowanej cechy diagnostycznej na stabilność drzewa
diagnostycznej
na
bezpieczeństwo
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drzewa
Liczba godzin: 7
Tematy poruszane zagadnienia i liczba godzin przewidywana dla poszczególnych
tematów
1. Przegląd i omówienie cech diagnostycznych 1,5 godz.
2. Wpływ zaobserwowanych cech diagnostycznych na statykę drzew 2 godz.
3. Rozpoznawanie cech diagnostycznych i drzew problemowych zagrażających
w terenie 3,5 godz.
Fo ma ajęć w tym metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład
Nie będn

ę i omoce d dak c ne

Eksponaty z różnymi cechami diagnostycznymi
Formularze inspekcji PAPI tablety z aplikacją do gromadzenia danych
Lornetka
Stojące drzewa w terenie różne gatunki, wiek, stan - do ćwiczeń
Autor: Mariusz Krynicki

Naj a niej e ojęcia:
inspekcja drzew

Naj a niej e agadnienia:
cecha diagnostyczna, oczywista cecha diagnostyczna, statyka drzewa, drzewo
problemowe zagrażające
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