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24.11.2017, godz. 10.00 – 17.00 

Sławin 29 (63-405) Sieroszewice – Agroturystyka pod Bocianem 

Drzewa na straży bioróżnorodności i jakości życia  

9:30  Rejestracja gości, kawa i herbata na dzień dobry 
10:00 Przywitanie, cele akademii przyjaciół drzew i dnia szkoleniowego, przedstawienie 

prowadzących, przebiegu i zasady udziału w szkoleniu, przedstawienie uczestników. 
SESJA I. Funkcje ekosystemowe drzew 
10:15 -11:00 Opowiemy o drzewie jako o siedlisku życia organizmów, swoistej wyspie bioróżnorodności 

(hot-spocie). 
SESJA II. Rola drzew – dlaczego stare i martwe drzewa są tak cenne? 
11:00 -12:00 Wyjaśnimy dlaczego martwe części drzew są tak ważne dla wielu organizmów. Wytłumaczymy 

różnicę między saproskylobiontami i saproklylofilami. 
SESJA III. Drzewa jak rafa koralowa – siedliska chronionych ssaków, ptaków, chrząszczy i innych gatunków. 
12:30-14:00 Scharakteryzujemy krótko bionomię wybranych gatunków, w tym zwłaszcza tych chronionych. 

Wyjaśnimy dlaczego chronimy gatunki, jak korzystać z rozporządzeń o gatunkach chronionych, 
i czym są tzw. gatunki naturowe. 
Opowiemy o możliwych metodach i terminach inwentaryzacji wybranych grup (grzyby 
wielkoowocnikowe i zlichenizowane, owady, ssaki). 

14:00 – 14:45 przerwa na lunch 
SESJA IV. Jak opisywać, inwentaryzować, nadzorować siedliska i gatunki związane z drzewami. 
14:45-17:00 Nauczymy rozróżniać odchody pachnicy dębowej od nie-pachnicy.  

Pokażemy jak ważne są karty obserwacji i dlaczego warto fotografować owady, czy grzyby. 
Wskażemy trudności i błędy w trakcie inwentaryzacji. 
Podzielimy się własnymi doświadczeniami z nadzorów przyrodniczych i postępowań 
administracyjnych. 

Formuła szkolenia: 

Obie sesje są zajęciami prowadzonymi w formule warsztatowej, uzupełnionej elementami prezentacji 

tematycznych, w podziale na grupy. Część teoretyczna odbywa się w sali a praktyczna w terenie. Należy być 

przygotowanym na różne warunki pogodowe i mieć stosowną odzież.  

Prowadzący: 

dr n. biol. Adrian Smolis – specjalista entomolog, kierownik Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony 

Bezkręgowców w Instytucie Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Na polu ochrony owadów 

zajmuje się zarówno działalnością  naukową, jak i praktyczną realizując projekty ochrony tej grupy zwierząt w 

warunkach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Aktywnie uczestniczy również w edukacji 

prowadząc liczne szkolenia i prelekcje m. in. dla służb drogowych (w ramach projektu FER-u „Drogi dla Natury”), 

urzędników gminnych (np. na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Środowiska we Wrocławiu), leśników, czy służb 

ochrony parków krajobrazowych i narodowych. Za swój największy sukces na polu biologii konserwatorskiej 
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poczytuje sobie współudział w nasadzeniu prawie 50 tys. drzew i krzewów z myślą o rzadkich i zagrożonych 

gatunkach owadów. 

 

dr n. biol. Marcin Kadej, inż. marketingu i zarządzania – nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Biologii, 

Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego zajmujący się biologią konserwatorską, ochroną 

bioróżnorodności oraz wyceną i oceną zasobów przyrodniczych. Współpracuje z Instytutem Ochrony Przyrody 

PAN w Krakowie, jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Polskiego Towarzystwa 

Entomologicznego. Uczestniczył, w charakterze eksperta, w programie „Drogi dla Natury”, projekcie „Pszczoły 

proszą o pomoc” oraz „Edukator bioróżnorodności”.  

Wykonawca wielu specjalistycznych opinii, inwentaryzacji i nadzorów przyrodniczych. Jest autorem licznych 

naukowych i popularno-naukowych publikacji. Biologia i ekologia organizmów saproksylicznych to jedna z jego 

ulubionych dziedzin badań naukowych. 

Paweł T. Dolata – prawnik, specjalizuje się w prawie ochrony przyrody, ukończył aplikację prokuratorską. Od lat 

1990. także ornitolog, często łączy obie dziedziny dla ochrony ptaków. W latach 1996-2016 lider 

Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, 1996-2008 członek krajowego 

Zarządu OTOP (2002-2008 wiceprezes). Współzałożyciel Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-

Krajoznawczego, planującego znacznie szerszy zakres działania. Ekspert przyrodniczy, m.in. w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, przy termomodernizacjach budynków i w dziedzinie zasiedlenia drzew przez ptaki. Autor lub 

współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych (m.in. książki „Ochrona ptaków w 

mieście”) oraz ponad 100 popularnych, dotyczących głównie ptaków i ich ochrony, a także innych składników 

przyrody. 

O miejscu: 

Agroturystyka pod bocianem w Sławinie, http://www.agropodbocianem.pl 
A w okolicy m.in. aleja starych wierzb o długości 1,5km 

http://www.agropodbocianem.pl/

