
Zakładanie zadrzewie ń 
przydro żnych

Dr Ewelina Gudarowska
Katedra Ogrodnictwa

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Projekt „Bioró żnorodno ść Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” 
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ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województ wa Opolskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

Działanie 5.1- Ochrona ró żnorodno ści biologicznej





Definicja
• Drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego.
• Pojedyncze drzewa lub krzewy lub ich skupiska 

nie będące lasem wraz z terenem, na którym 
występują i pozostałymi składnikami szaty 
roślinnej tego terenu

• Zbiorowiska zieleni wysokiej zawierające 
drzewa i krzewy pojedyncze jak i ich skupiska 
występujące poza terenami leśnymi





Stanowią niezbędny element 
krajobrazu rolniczego



Geneza zadrzewień

• Relikty naturalnej roślinności leśnej w miejscach 
nieprzydatnych rolniczo

• Jako wynik sukcesji roślinnej

• Jako nasadzenia dokonane przez człowieka





W przeciwieństwie do zadrzewień, zarośli i 
żywopłotów wyspy leśne nie mają 

charakteru pasowego



• Sadzone wzdłuż granic użytków rolnych, należących do 
różnych właścicieli

• Podkreślały rangę dróg  i wyznaczały ich przebieg w zimie



Rozdzielanie pól, łąk i pastwisk, 

Utrudnianie dostępu zwierząt do pól lub opuszczeniu pastwisk 
przez zwierzęta



Osie kompozycyjne zespołów pałacowo-parkowych

Harmonijna kompozycja historyczna i 
przyrodnicza jako świadectwo 
organizacji przestrzeni i krajobrazu 
wiejskiego 

Zachowane pomniki przyrody, 
gatunki rzadkie i chronione 

Unikatowe stanowiska fauny i 
flory



Rodzaje - lokalizacja

• zadrzewienia użytków rolnych – śródpolne, łąkowo-
pastwiskowe, ochronno-ogrodnicze; 

• zadrzewienia terenów komunikacyjnych – drogowe, 
kolejowe, urządzeń przy trasach komunikacyjnych; 

• zadrzewienia przywodne – rzek i potoków, wód 
stojących, budowli wodnych; 

• zadrzewienia terenów przemysłowych oraz 
wysypisk śmieci – ochronno-izolacyjne, 
rekultywacyjne, 

• zadrzewienia wiejskich terenów budowlanych –
przydomowe, zabudowań gospodarczych, ośrodków 
administracyjno-mieszkalnych. 



Rodzaje zadrzewień

• Śródpolne
• Śródłąkowe
• Nadwodne
• Przydrożne 





Funkcje

• OCHRONNE
• PRODUKCYJNE
• SPOŁECZNO-KULTURALNE



FUNKCJA OCHRONNA

• Klimatotwórcza – hamowanie wiatrów, modyfikacja rozkładu 
opadów, wpływ na temperaturę powietrza i gleby, 
ograniczanie parowania. 

• Glebochronna – pasy drzew i krzewów w poprzek stoków 
zmniejszają erozję wodną, a prostopadłe do kierunku wiatrów 
– erozję wietrzną. 

• Wodochronna – zmniejszanie parowania i spływu 
powierzchniowego, przeciwdziałanie chemicznemu 
i biologicznemu zanieczyszczaniu wód. 

• Biocenotyczna – tworzenie gniazdowisk i miejsc żerowania 
ptaków i owadów, niezbędnych do zapylania roślin 
uprawnych oraz owadów pożytecznych

• Sanitarno-higieniczna – zatrzymywanie zanieczyszczeń 
pyłowych, toksycznych gazów, nieprzyjemnych zapachów 

• Techniczna – rozgraniczanie własności, zasłanianie miejsc 
szpecących (np. śmietników), działanie obronne (żywopłoty 
kolczaste) i przeciwpożarowe, umacnianie skarp, 



WPŁYW ZADRZEWIEŃ NA ELEMENTY MIKROKLIMATU 
PRZYLEGŁEGO POLA



Zadrzewienia jako bariery 
biogeochemiczne



Związek 
chemiczny

Pole
mg/l gleby

Zadrzewienia 
mg/l gleby

N- NO3
- 51,9 2,6

P- PO4
-3 0,28 0,11

Ca +2 217 126,0

Mg +2 63,3 29,1

Cl - 143,0 44,3

SO4
-2 256,0 165,0



Zadrzewienia wierzbowe i olchowe 

15 %  N i P mniej na każdy m zadrzewień



Lipa, grab, 
olcha, tarnina



Marginalne biotopy to ostoje 
dla roślinności i zwierząt 

wypartych z upraw polowych 



Środowiska zadrzewień śródpolnych charakteryzują się 

bogactwem taksonomicznym  126-150 rodzin owadów
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1- grąd, 2- zakrzewienia, 3- okrajek, 4 łąka, 5-zboża, 6-
droga polna, 7- ziemniaki, 8-wyspa środowiskowa





Roślina dostarcza pokarmu 45 gatunkom owadów Jest rośliną żywicielską larw 
motyli listkowca cytrynka oraz ogończyka tarninowca. Kwiaty szakłaka są 
odwiedzane przez pszczoły, muchówki, motyle. Owocami żywi się 19 gatunków 
ptaków, m.in. rudzik, gil zwyczajny i grubodziób zwyczajny, a korę, liście, pędy i 
owoce zjada 8 gatunków ssaków, m.in. koszatka leśna i kuna leśna.

Szakłak pospolity





Przenikanie zwierząt z zadrzewień 
na pola



Funkcja produkcyjna
• produkcja drewna 7 m 2 z 1ha, 
w Polsce  300-400 tys. m3  
• dostarczanie jadalnych owoców, po żytków pszczelich, 

surowców farmakologicznych: głóg, je żyna, malina, 
jarzębina, tarnina, ró ża, bez czarny 

• Wzrost plonu 5-15% zbo ża, buraki 5-10%, ziemnaiki-20%, 
warzywa 50-70% 



Typy zadrzewień 1

• pojedyncze – pojedyńcze drzewa (solitery), np. 
grusze polne lub krzewy, 

• rzędowe – liniowo rozmieszczone drzewa i krzewy, 
np. wzdłuż dróg,

• pasowe – kilkurzędowy pas o szerokości 20 m, np. 
wzdłuż rzek lub wokół zakładów, 

• grupowe – skupiska drzew i krzewów  < 0,02 ha, 
np. na pastwiskach, 

• kępowe – skupiska drzew i krzewów  0,02–0,1 ha, 
np. remizy śródpolne, 

• powierzchniowe – zadrzewienia > 0,1 ha, które ze 
względu na sposób zagospodarowania nie stanowią 
lasu, np. zadrzewienia nieużytków. 



Typy zadrzewień 2

• Zadrzewienia pasowe  szerokości 30-40 m 
utworzone z akacji robiniowej i innych drzew

• Zadrzewienia przydrożne 1-, 2 –rzędowe
• Zadrzewienia pasowe
• Zadrzewienia zwarte, kępkowe, klinowe
• Zadrzewienia przywodne



Typy zadrzewień 3

1. Pasowe:
- Zakrzewienia  1 rz ędowe regularnie strzy żonych 

żywopłotów 2-3 m wzdłu ż dróg i torów kolejowych
- Zadrzewienia wysokie 5-6 m utworzone z co 

najmniej dwóch linii drzew i krzewów
- Zadrzewienia utworzone z drzew i krzewów ró żnej 

wysoko ści w co najmniej 3 liniach 

2. Planowe – remizy silnie rozwinięte kępy, 
warstwowe, mikroklimat  



WĄSKIE, ZADRZEWIENIA AŻUROWE  WIELORZĘDOWE



Układ warstwowy

• Przy powierzchni gleby: mchy, porosty, grzyby

• Runo: rośliny zielne, małe krzewy i siewki do 0,5 m

• Krzewy: krzewy i drzewa o wysokości 0,5-5 m

• Drzewa: drzewa> 5 m



Dobór gatunków

• Warunki przyrodnicze
• Wymagania gatunku
• Gatunki rodzime, 
• Nasadzenia wielogatunkowe
• Funkcje
• Antropopresja



Drzewa

wymagania glebowe
m: sosna zwyczajna
ś: brzoza brodawkowata, jarząb 

pospolity, klon zwyczajny, 
świerk pospolity, wierzba 
iwa, topola osika 

d: dąb szypułkowy, grab i 
jesion pospolity, buk 
zwyczajny, lipa 
szerokolistna, olcha 
szara, wiąz szypułkowy

wymagania świetlne
M: grab, buk świerk
Ś: dąb, jarząb, klon , 

lipa, wiąz, wierzba
D: brzoza, jesion, 

sosna, topola osika



Krzewy

wymagania glebowe
m: rokitnik i jałowiec pospolity, 
ś: leszczyna, róża dzika, śliwa 

tarnina, dereń świdwa, głóg, 
kruszyna pospolita, szakłak 
pospolity, wierzba wiciowa, 

d: bez czarny, kalina koralowa, 
trzmielina europejska, 
suchodrzew pospolity

wymagania świetlne
M: kalina, dereń, kruszyna, 

trzmielina, suchodrzew
Ś: jałowiec, leszczyna 
D: szakłak, głóg, rokitnik, 

róża, śliwa tarnina, 
wierzba wiciowa



Kruszyna pospolita    Kalina koralowa



Wierzba iwa



Funkcje społeczno -kulturalne

wypoczynkowe, estetyczne, wychowawczo-
dydaktyczne, kulturowe



Śliwa tarnina



Śliwa tarnina

• 4 m wysokości
– Liczne odrosty korzeniowe

• Miejsca lęgowe dla ptaków i małych ssaków 
• Miododajna 
• Kwitnie na przełomie kwietnia i maja 
• wydajność miodowa ok. 25 kg z 1 ha
• Cierpkie owoce zbierane po przemarznięciu
• Anytoksydanty, pektyny
• Ekoton ściany lasu, rozproszona zieleń krajobrazowa 

do 5% powierzchni terenu





Śliwa tarnina



Jaśminowiec

• 4 m
• Pachnący i obficie kwitnący krzew w VI
• Pojedynczo lub w niewielkich grupach
• Mało wymagający





Trzmielina zwyczajna



Róża dzika



Dereń świdwa



Głogi
• 6-8 m
• Kwitnie w maju 
• Źródło nektaru i pyłku
• Wydajność miodowa 15kg z ha 
• Ekoton ściany lasu, rozproszona zieleń w 

krajobrazie, zieleń osłonowa wokół przemysłu, 
ciąg ekologiczny na suchych stanowiskach, zieleń 
ekranów akustycznych



Głóg jednoszyjkowy



Głóg dwuszyjkowy



Paul’s Scarlett



Morwa biała



Owoce morwy

Dojrzewanie przełom VII-VIII
Skład: 24% cukrów

Soki, konfitury, galaretki, 
kompoty, marmolady

Pozwalaj ą utrzyma ć prawidłowy 
poziom cukru
Zmniejszaj ą ryzyko wyst ąpienia 
miażdżycy, choroby Alzheimera i 
nowotworów
Działaj ą antybakteryjnie, antywirusowo 
i odchudzaj ąco



Stare odmiany czereśni

Odmiany czere śni: Bladoróżowa, Czarna 
Późna, Donissena Żółta, Gubeńska, 
Gubińska Czarna, Kanarkowa, Kassina, 
Kozerska, Kunzego, Lotka Trzebnicka, 
Merla, Miodówka, Przybrodzka, Sercówka 
Nieszawska, Wczesna Riversa, Wolska

Podkładki silnie rosn ące: czere śnia 
ptasia



RÓŻÓWA WIELKA SERCÓWKA NIESZAWSKA

DONISSENA ŻÓŁTAPRZYBRODZKA







Dziękuję za uwagę


