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Cel modułu Zapoznanie studenta z: 
1/ doborem i walorami ozdobnymi oraz praktycznym 
zastosowaniem najważniejszych form drzew i krzewów 
ozdobnych uprawianych w krajobrazie otwartym i 
zurbanizowanym 
2/ metodami i elementami wyceny wartości drzew, 
sposobami przeprowadzenia obliczeń umożliwiających 
taką wycenę a także oceną uszkodzeń drzewostanu, jego 
kondycji i ogólnym oszacowaniem wartości drzew 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

1/ Drzewa i krzewy w terenach zieleni. Rola drzew w 
krajobrazie. Wpływ zanieczyszczeń powietrza i gleby na 
rośliny drzewiaste. Introdukcja i aklimatyzacja drzew i 
krzewów w Polsce. Strefy klimatyczne dla uprawy drzew i 
krzewów w Polsce. Walory dekoracyjne drzew i krzewów 
ozdobnych rodzimych i introdukowanych. Wymagania 
glebowe i potrzeby wodne drzew i krzewów ozdobnych. 
Wymagania świetlne drzew i krzewów ozdobnych. Formy 
pokrojowe drzew i krzewów nagozalążkowych 
stosowanych w krajobrazie otwartym i zurbanizowanym. 
Formy pokrojowe drzew i krzewów okrytozalążkowych 
stosowanych w krajobrazie otwartym i zurbanizowanym. 
Pnącza stosowane w terenach zieleni. Drzewa i krzewy 
żywopłotowe. Dobór drzew i krzewów na wrzosowiska. 
Drzewa alejowe i przydrożne. Drzewa soliterowe i 
pomnikowe. Drzewa i krzewy okrywowe. Drzewa i krzewy 
uprawiane w pojemnikach. Drzewa i krzewy tolerujące 
gleby kwaśne i gleby   
2/ Metody wyceny wartości drzew. Wiedza dotycząca 
metod wyceny drzew w Polsce oraz innych krajach. Cele i 
podstawy wyceny a także elementy brane pod uwagę 
przy wycenie drzew. Sposoby wyceny drzew 
uszkodzonych biologicznie i mechanicznie.  
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia terenowe, dyskusja 

 


