
 M AKs1_7/Ef2 M AKs1_7/Ef2 

Kierunek  lub kierunki studiów Architektura Krajobrazu, specjalność:  Architektura Krajobrazu 
Terenów Zurbanizowanych 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Kształtowanie zieleni towarzyszącej komunikacji (drogi, 
parkingi, ścieżki rowerowe) 
Developing of green accompanying communication (roads, 
parking lots, bike paths) 

Język wykładowy 
 

Język polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia,  

Rok studiów dla kierunku 
 

IV 

Semestr dla kierunku 
 

7 

Liczba punktów ECTS z 
podziałem na kontaktowe/ 
niekontaktowe 

3 (1,52/1,48) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr hab. Marek Dąbski 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu 

Cel modułu Zapoznanie studenta z  krajobrazową funkcją szaty roślinnej w 
otoczeniu tras komunikacyjnych, zasadami urządzania zieleni 
przydrożnej, doborem drzew i krzewów do obsadzania tras 
komunikacyjnych w krajobrazie otwartym i zurbanizowanym oraz 
pielęgnacją i ochrona zadrzewień przydrożnych. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykłady 
Znaczenie alei przydrożnych w krajobrazie otwartym i 
zurbanizowanym. Krajobrazowe funkcje szaty roślinnej w 
otoczeniu dróg. Drzewa przydrożne a bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. Akty prawne będące podstawą kształtowania 
przestrzeni przydrożnej. Zasady urządzania zieleni przydrożnej. 
Pasy zieleni między jezdniami i na poboczach dróg. Dobór drzew 
i krzewów do obsadzania poboczy tras komunikacyjnych i 
ekranów akustycznych. Nasadzenia alejowe. Utrzymanie zieleni 
przydrożnej. Waloryzacja i ochrona zabytkowych alei 
przydrożnych. Problemy zdrowotne roślin przy autostradach. 
Kontrola rozwoju drzew. Ochrona zadrzewień przydrożnych. 

Ćwiczenia 
Praktyczna nauka metod kształtowania zieleni towarzyszącej 
komunikacji, wykonanie projektu nasadzeń. 
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Wykład audiowizualny i ćwiczenia audytoryjne. 

 


