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Drzewa i krzewy w projektowaniu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ogrodnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPOGS.MI2B.3127.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Magdalena Szymura

Pozostali prowadzący Magdalena Szymura

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rola roślinności wysokiej w układzie miasta, w projektowaniu szlaków komunikacyjnych oraz ogrodów. Dobory
gatunków drzew i krzewów w zależności od warunków siedliskowych i wymagań estetycznych projektu.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne
umiejętności umożliwiające optymalny dobór
gatunków i odmian drzew, krzewów do nasadzeń
w ogrodach, alejach, parkach miejskich oraz
w krajobrazie otwartym.

OG_P7S_ WG04, OG_P7S_
WG10, OG_P7S_ WK15 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zaplanować nasadzenia drzew
i krzewów w zależności od warunków siedliskowych
oraz wymagań estetycznych projektu.

OG_P7S_UK09,
OG_P7S_UW06,
OG_P7S_UW07

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja

U2 Zna zasady doboru gatunków pod względem funkcji
pełnionej w kompozycji.

OG_P7S_UK10,
OG_P7S_UW02,
OG_P7S_UW07

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość istotności odpowiedniego
doboru gatunków do nasadzeń w mieście i krajobrazie
otwartym oraz zna wpływ stosowanych kompozycji
roślinnych na środowisko. Student rozumie procesy,
zachodzące w kształtowanych przez siebie układach
roślinnych.

OG_P7S_KK03,
OG_P7S_KR06

Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Przygotowanie projektu 15

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
35

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wstęp - Drzewa i krzewy jako ważny składnik projektu na różnych poziomach
organizacji przestrzeni. Dobór gatunków drzew i krzewów ze względu na pokrój.
Dobór gatunków drzew i krzewów ze względu na tempo wzrostu i wielkość w
wieku dojrzałym.
Dobór gatunków drzew i krzewów na siedliska zacienione i słoneczne.
Dobór gatunków drzew i krzewów na siedliska wilgotne i suche oraz na gleby
zasolone.
Dobór gatunków drzew i krzewów na siedliska o różnej żyzności i odczynie
podłoża.
Rejonizacja klimatyczna Polski – zasięgi występowania poszczególnych drzew.
Mikroklimat, klimat, rzeźba terenu a mrozoodporność roślin.
Uprawiane w Polsce zimozielone drzewa i krzewy.
Dobór gatunków drzew i krzewów ze względu na kolor liści jesienią i rozwój na
wiosnę.
Dobór gatunków drzew i krzewów ze względu na ozdobne pędy i korę.
Dobór gatunków drzew i krzewów ze względu na czas kwitnienia i kolor kwiatów.
Dobór gatunków drzew i krzewów ze względu na ozdobne owoce.
Gatunki o właściwościach trujących i leczniczych.
Dobór gatunków drzew i krzewów na żywopłoty i jako rośliny okrywowe.
Pożytki pszczele, gatunki objęte ochroną prawną.
Dobór gatunków drzew i krzewów na stanowiska o znacznym zanieczyszczeniu:
drogi szybkiego ruchu, ulice, aleje.

Wykład

2.

1.      Dobór gatunków drzew i krzewów do kompozycji zieleni – odpowiednie
zestawienie pokrojów i barw. 

2.      Drzewa i krzewy do nasadzeń alejowych – inwentaryzacja cz. 1.

3.      Drzewa i krzewy do nasadzeń alejowych – inwentaryzacja cz. 2.

4.      Drzewa i krzewy do nasadzeń alejowych – zaplanowanie zmian.

5.      Projektowanie nasadzeń w pasach wiatrochronnych – koncepcja. 

6.      Projektowanie nasadzeń w pasach wiatrochronnych – dobór gatunków.

7.      Zasady planowania zieleni wzdłuż cieków i przy zbiornikach wodnych -
koncepcja. 

8.      Zasady planowania zieleni wzdłuż cieków i przy zbiornikach wodnych –
dobór gatunków.

9.      Dobór gatunków na wrzosowisko w ogrodzie przydomowym – koncepcja.

10.   Dobór gatunków na wrzosowisko – projekt.

11.   Projektowanie zieleni podwórka osiedla mieszkaniowego – obliczanie
wskaźnika BAF.

12.   Projektowanie zieleni podwórka osiedla mieszkaniowego – koncepcja
zagospodarowania.

13.   Projektowanie zieleni podwórka osiedla mieszkaniowego – dobór gatunków.

14.   Projektowanie zieleni podwórka osiedla mieszkaniowego – plan prac i
kosztorys.

15.   Przedstawienie i ocena projektów .

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Prezentacja 50%

Wymagania wstępne
botanika, dendrologia, ekologia

Literatura
Obowiązkowa

Bugała W., 2000, Drzewa i krzewy, PWRiL, Warszawa1.
Seneta W, Dolatkowski J., 2006, Dendrologia, PWN, Warszawa2.
Godet JD. 1998. Pędy i pąki. Multico, Warszawa3.
Lenard E. Wolski K. 2006. Dorób drzew i krzewów w kształtowaniu terenów zieleni. Wydawnictwo Uniwersytetu4.
Przyrodniczego we Wrocławiu. - uzupełniająca

Dodatkowa

Witkoś-Gnach K., Tyszko-Chmielowiec P. (red.) 2014. Drzewa w krajobrazie. Podręcznik praktyka.1.
Zientek-Varga J. (red.) 2013. Jak dbać o drzewa – dobre praktyki ochrony zadrzewień.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OG_P7S_KK03 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych

OG_P7S_KR06 Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań
na rzecz przestrzegania tych zasad

OG_P7S_UK09 Absolwent potrafi komunikować się zarówno ze specjalistami z zakresu ogrodnictwa, jak i innymi kręgami
odbiorców, przedstawiać i uzasadniać swoje stanowisko

OG_P7S_UK10 Absolwent potrafi przygotowywać pisemne opracowanie naukowe z zakresu ogrodnictwa oraz publicznie
je zaprezentować

OG_P7S_UW02 Absolwent potrafi zaprojektować nasadzenie ogrodnicze prowadzone według nowoczesnych zasad
integrowanej i ekologicznej produkcji

OG_P7S_UW06 Absolwent potrafi potrafi prawidłowo określić oraz rozwiązać problemy związane z planowaniem i
realizacją produkcji ogrodniczej

OG_P7S_UW07 Absolwent potrafi posługiwać się dokumentacją projektowo-techniczną w zakresie kształtowania terenów
zieleni

OG_P7S_ WG04 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu kształtowania krajobrazu z
elementami projektowania i utrzymania terenów zieleni

OG_P7S_ WG10
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu doboru roślin, oraz zasad
projektowania niezbędne do sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania związanego z
kształtowaniem terenów zieleni

OG_P7S_ WK15 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu prawa ze szczególnym
uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony środowiska w Polsce i na świecie


