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5. Dobór roślinności w zależności od głównych gatunków zwierząt 
korzystających z przejścia górnego 

 

5.1. Ogólne zasady kształtowania zieleni w rejonie przejść górnych 

W przypadku projektu zagospodarowania terenu przejść górnych i doboru gatunków nasadzeń należy 
uwzględnić zrównoważone zasady projektowania przejścia i jego zagospodarowania, a w szczególności 
dbałości o środowisko, zasady 3r i szacunku dla użytkownika i do terenu. 

Dbałość o środowisko oraz szacunek dla użytkownika i do terenu wymagają, by przy projektowaniu 
zagospodarowania stosować gatunki zieleni odnotowane w najbliższej okolicy w celu uzyskania 
maksymalnej integracji z krajobrazem. Zgodnie z powyższymi zasadami zrównoważonego projektowania 
zagospodarowania przejście górne powinno integrować przecięte drogą siedliska, a zastosowany sposób 
zagospodarowania jego przestrzeni ma przywabić zwierzęta i zachęcić je do migracji. Uwzględniając 
powyższe, powinno się w projekcie zagospodarowania przejścia zielenią uwzględniać wybrane gatunki roślin 
odnotowane w najbliższym jego otoczeniu, na podstawie obserwacji poczynionych w trakcie wizji lokalnej, 
i dostosowane do gatunku zwierząt, których bytowanie w pociętych siedliskach odnotowano na podstawie 
obserwacji i monitoringu wykonywanego przez służby leśne i koła łowieckie. 

Uwzględniając zasady 3r, w efekcie końcowym zagospodarowania terenu przejścia należy zadbać 
o oszczędność terenu i nasadzeń, czyli nie powinno się stosować w otoczeniu przejścia nadmiernej wycinki 
drzew bardzo częstej w krajowych realizacjach (zob. ryc. 3.4, 3.20, 3.35, 3.47, 3.69). Upłynie bowiem wiele 
lat, zanim urosną nowe nasadzenia w miejscu uprzedniego wykarczowanego lasu (ryc. 5.1), zaaklimatyzują 
się i zostaną zaakceptowane przez zwierzęta, dla których przecież dane przejście zostało zaplanowane. 

Biorąc powyższe pod uwagę, w trakcie procesu projektowego przejść habitatowych zlokalizowanych na 
terenie leśnym należy planować wykarczowanie lasu z wyjątkową dbałością o minimalizację tej powierzchni. 
Na ryc. 5.2–5.5 przedstawiono przykłady wykarczowania drzew na bardzo dużej powierzchni na terenie 
leśnym w realizacjach krajowych, po prawie dziesięcioletnim użytkowaniu. 

Zagadnieniu kształtowania zieleni w rejonie przejść górnych poświęcono wiele badań i opracowań, 
prowadzonych szczególnie za granicą. Na przykład w opracowaniu [237] opisane są szczegółowe badania 
doboru roślin wabiących, w zależności od gatunku zwierząt. A w opracowaniu [158] zawarte są wskazówki 
dotyczące stosowania strefowania roślinności (wysokie, średnie i małe) w przypadku podstawowych 
gatunków zwierząt, z podziałem na ssaki duże, średnie, małe, płazy i owady. Również w polskim 
podstawowym opracowaniu [104] i poradniku [121] zawarte są zalecenia dotyczące doboru zieleni oraz 
sposobów uzyskania harmonizacji przejścia z otoczeniem. Choć spisy zieleni w ww. publikacjach są dość 
obszerne, to jednak wiele, spośród zalecanych w nich, gatunków krzewów nie jest odpornych na 
zanieczyszczenia drogowe, suszę lub mróz, więc posadzone w niekorzystnych warunkach giną wcześniej 
niż to przewidywano. W artykule [79] poświęcono również sporo uwagi problemowi aranżowania zieleni na 
przejściach górnych w aspekcie kompozycyjnym, związanym z percepcją krajobrazu przez użytkowników 
drogi. 

W Polsce, oprócz opracowań dotyczących inżynierii ekologicznej, istnieją również wytyczne normatywne 
dotyczące stosowania zieleni przydrożnej [111, 180, 243]. Zarządzenie nr 10 GDDKiA [243] reguluje wiele 
zasad zagospodarowania terenu w otoczeniu przejścia górnego i bezpośrednio na nim, zalecając pewną 
symbiozę zagospodarowania poszczególnych stref i harmonizację całości krajobrazu (ryc. 5.6). 
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        a) stan w 2013 r. 

 

       b) stan w 2015 r. 

 

       c) stan w 2018 r. 

 

Ryc. 5.1. Stan samoistnego rozwoju roślinności na najszerszym w Polsce przejściu górnym – faktyczna szerokość przejścia 
– 95 m (budowa w 2012 r. nad autostradą A4, w okolicy wsi Podboreczek) 
Źródło: zdjęcia satelitarne z Google Earth [163]. 

 



165 
 

  

Ryc. 5.2. Powierzchnia wykarczowanego lasu przy przejściu 
zespolonym i nieprawidłowe lokalizacje dróg w części 
południowej (autostrada A2 w Polsce, koło wsi Teresin) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 5.3. Powierzchnia wykarczowanego lasu przy przejściu 
zespolonym i prawidłowa lokalizacja drogi lokalnej 
(autostrada A4 w Polsce, koło Nowej Wsi) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

  

Ryc. 5.4. Powierzchnia wykarczowanego lasu przy przejściu 
zespolonym i nieprawidłowy przebieg drogi lokalnej 
(autostrada A4 w Polsce, koło wsi Bratkowice) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 5.5. Powierzchnia wykarczowanego lasu przy przejściu 
górnym (droga ekspresowa S3 w Polsce, koło wsi Popowo) 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

 

Ryc. 5.6. Symbioza zagospodarowania poszczególnych stref przy prawidłowo dobranej lokalizacji przejścia może zapewnić 
jego dobrą funkcjonalność  
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W zagranicznych i krajowych wytycznych [28, 29, 42, 52, 77, 103, 121, 142, 193, 222, 223, 234, 239] przy 
projektowaniu zagospodarowania terenu przejścia i jego otoczenia wyróżnia się trzy strefy: dojścia, najścia 
i migracji. W polskich wytycznych stosowania zieleni przydrożnej [243] wprowadzono  dodatkowo strefę 
naprowadzająco-osłonową, natomiast strefy dojścia i najścia połączono w strefę przywabiania. Podział 
poszczególnych stref przedstawiono na ryc. 5.7. 

a) autostrada A4 – Polska, koło wsi Podboreczek b) autostrada A4 – Polska, koło wsi Kozłów 

  

c) autostrada A13 – Niemcy, koło wsi Teuplitz d) autostrada A4 – Niemcy, koło wsi Burkau 

  

Ryc. 5.7. Przykłady podziału powierzchni przejścia i jego otoczenia na poszczególne strefy zagospodarowania terenu 
Źródło: zdjęcia satelitarne z Google Earth [163]. 

 

Najważniejszym zaleceniem zawartym w Zarządzeniu nr 10 GDDKiA jest strefowanie zieleni [79, 243]. 

– Strefa migracji, która „[…] powinna umożliwić swobodną, niezaburzoną migrację zwierząt na drugą 
stronę drogi […]” [243, s. 14]. Stosowanie odpowiedniej zieleni na powierzchni obiektu powinno 
zapewnić utrzymanie tzw. otwartości przejścia – ryc. 5.8. Jednak nie zawsze oznacza to, że 
powierzchnia strefy migracji ma być niczym nieobsiana. Dwa kontrastujące ze sobą przykłady 
zagospodarowania strefy migracji przedstawiono na ryc. 5.9 i 5.10. 

– Strefa przywabiania (tj. dojścia i najścia na obiekt), która „[…] ma za zadanie zachęcić zwierzęta do 
korzystania z danego przejścia […]” [243, s. 14]. Powinna być stosowana odpowiednia zieleń na 
krawędziach parabolicznego faktycznego najścia na obiekt oraz powinny być dobrane specjalne 
gatunki roślin w zagajnikach naprowadzających na powierzchni strefy najścia – ryc. 5.11 i 5.12. 
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Ryc. 5.8. Strefa migracji na przejściu Köchelsdorf w Niemczech (po bokach widoczne wały ziemne obsadzone krzewami, 
w głębi widoczne nasadzenia krzewów przywabiających po drugiej stronie przejścia, w strefie najścia) 

  

Ryc. 5.9. Przykład zagospodarowania powierzchni strefy 
migracji obsianej trawą, przy zastosowaniu na krawędziach 
obiektu ekranów 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 5.10. Przykład przejścia górnego z bardzo bogatym 
zagospodarowaniem terenu w strefie migracji i zastosowa-
niem wałów ziemnych z bardzo gęstymi nasadzeniami 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

  

Ryc. 5.11. Nasadzenia w strefie przywabiającej do przejścia 
Köchelsdorf w Niemczech (gęste nasadzenia widoczne 
w głębi zdjęcia) 

Ryc. 5.12. Koniec strefy najścia (widoczne głazy) i nasadze-
nia trawy oraz ziół w strefie migracji (w głębi strefa 
przywabiająca, po drugiej stronie przejścia) 
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W zależności od lokalizacji przejścia, na terenie leśnym lub rolniczym, stosuje się różne rozwiązania. Na ryc. 
5.13 i 5.14 przedstawiono zagospodarowanie otoczenia przejść, o różnych kształtach strefy buforowej, 
znajdujących się w terenie rolniczym. W danym przypadku zastosowano nasadzenia rodzime odnotowane w 
najbliższej okolicy, z uwzględnieniem ich różnorodności, w celu zachęcenia zwierzyny do konsumowania 
owoców, liści i gałęzi z nasadzonych krzewów. Zastosowania wabiących krzewów chroni blisko znajdujące 
się pola uprawne przed żerowaniem na nich dzikiej zwierzyny. W obu przykładach widać wyraźnie 
nasadzenia na skarpach wykopu i przy siatkowym ogrodzeniu naprowadzającym, a także w strefie dojścia. 
Nasadzenia na skarpach i przy przyczółkach pełnią głównie funkcję przeciwolśnieniową, równocześnie 
chroniąc zwierzęta przed hałasem drogowym i zanieczyszczeniami. A nasadzenia w strefie dojścia do 
przejścia pełnią głównie funkcję wabiącą. Zwierzęta migrując po polach uprawnych, widzą lokalne niewielkie 
siedliska, które stanowią dla nich miejsca żerowania i pełnią funkcję wabiącą zwierzęta w kierunku przejścia. 

Charakterystyczną cechą nasadzeń stosowanych w strefie bezpośredniego najścia na przejście jest 
wykonanie ich w kształcie niewielkich i nieregularnych zagajników naprowadzających, z wydzieleniem 
wąskich ścieżek migracji (ryc. 5.13, 5.14). Na ww. rycinach pomarańczowymi liniami oznaczono granice 
poszczególnych niewielkich zagajników naprowadzających. 

  

Ryc. 5.13. Przykład różnorodnego zagospodarowania 
powierzchni rozległych stref przywabiania i pozostawienia 
strefy migracji obsianej tylko trawą i ziołami 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 5.14. Przykład bogatego zagospodarowania stref 
przywabiania i szczelnego ich połączenia z nasadzeniami 
na skarpach wykopu, przy pozostawieniu strefy migracji 
obsianej tylko trawą i ziołami 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

  

Ryc. 5.15. Zagajniki naprowadzające w lewej części najścia 
na obiekt (w głębi widoczny kompleks leśny) 

Ryc. 5.16. Zagajniki naprowadzające w środkowej części 
najścia na obiekt (w głębi widoczny kompleks leśny) 
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Pomiędzy zagajnikami naprowadzającymi zawsze pozostawia się ścieżki, o szerokości 1–1,5 m, 

wykorzystywane przez zwierzęta do migracji. Zagajniki naprowadzające w początkowym okresie 

użytkowania przejścia powinny być ogrodzone siatką przymocowaną do drewnianych palików (ryc. 5.15–

5.17), co zabezpiecza młode nasadzenia przed zjedzeniem i dewastacją. W początkowym okresie 

nasadzenia powinny być pielęgnowane i poddawane obserwacjom służb eksploatacyjnych. Prawidłowo 

zagospodarowane przykłady zagajników i ścieżek migracyjnych pomiędzy nimi przedstawiono na ryc. 5.15–

5.18. 

  

Ryc. 5.17. Zagajniki naprowadzające w prawej części 
najścia na obiekt (w głębi widoczny kompleks leśny) 

Ryc. 5.18. Pojedyncze nasadzenia w strefie najścia na 
obiekt po kilku latach użytkowania (na pierwszym planie 
widoczne nasadzenia wielorzędowe zastosowane przed 
ogrodzeniem naprowadzającym, od strony przejścia) 

 

Różne wielkości poszczególnych stref, ich kształt i sposób zagospodarowania, zastosowanego w strefie 
dojścia i najścia na obiekt, przedstawiono na ryc. 5.19 i 5.20. Na ryc. 5.19 przedstawiono przykład przejścia 
na terenie leśnym, z wyraźnie widocznymi oddzielnymi nasadzeniami pojedynczych krzewów i drzew. 
Charakterystyczną cechą tego rozwiązania są bardzo krótkie strefy najścia, wspomożone wałami ziemnymi 
z nasadzeniami ukształtowanymi faliście. 

Natomiast na ryc. 5.20 przedstawiono przejście górne na terenie rolniczo-leśnym z bardzo rozległą strefą 
najścia i uformowanymi  oczkami wodnymi. Po obu stronach drogi strefy dojścia są otwarte, przy czym 
jedyną funkcję przywabiania pełnią nasadzenia na szerokich wałach ziemnych uformowanych pod kątem 
45º do osi podłużnej przejścia. 

 

Ryc. 5.19. Przykład zagospodarowania powierzchni strefy przywabiania na przejściu zlokalizowanym na terenie leśnym 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 
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Ryc. 5.20. Przykład przejścia górnego z bogatym zagospodarowaniem w strefie migracji (zagajniki i oczka wodne) oraz 
z różnie ukształtowaną i zagospodarowaną strefą naprowadzająco-osłonową po obu stronach przejścia 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 
– Strefa naprowadzająco-osłonowa, której celem jest „[…] naprowadzenie zwierząt za pomocą 

zastosowanych nasadzeń na przejście, a także tworzenie bariery przeciwolśnieniowej z jednoczesną 
osłoną przed wzrokiem zwierząt sztucznych elementów drogi i konstrukcji […]” [243, s. 14]. Należy 
stosować roślinność rodzimą rosnącą w strefie buforowej, tj. przylegającej do obiektu 
w najbliższej okolicy, a na skarpach wykopu i skarpach przyczółków stosować roślinność 
przydrożną odgradzającą drogę od strefy dojścia do obiektu – ryc. 5.21 i 5.24. 

  

Ryc. 5.21. Strefa naprowadzająco-osłonowa; w głębi 
widoczny kompleks leśny (zdjęcie zrobione z wału) 

Ryc. 5.22. Strefa naprowadzająco-osłonowa na krawędzi 
obiektu (nad przyczółkiem) 

 
Termin „strefa naprowadzająco-osłonowa” jest wprowadzony tylko w polskich wytycznych [243] dotyczących 
zakładania i utrzymywania zieleni przydrożnej. Strefa naprowadzająco-osłonowa obejmuje swym zakresem 
fragmenty wszystkich ww. stref. Według założeń sformułowanych w wytycznych [243] strefa 
naprowadzająco-osłonowa uformowana jest równolegle wzdłuż drogi (obejmując skarpy wykopu 
i przyczółków), następnie wzdłuż odgiętych ekranów lub wałów ziemnych i dalej wzdłuż krawędzi obiektu 
nad jezdnią. Ma ona osobliwe znaczenie, szczególnie przy wąskich przejściach górnych, i odpowiada 
zaleceniom zawartym w pierwszych podstawowych wytycznych z inżynierii ekologicznej [42]. Od kilkunastu 
lat na podstawie wielu doświadczeń, prowadzonych głównie przez ekologów holenderskich [234], w tej 
strefie naprowadzająco-osłonowej formuje się jedynie wały ziemne obsiane trawą i pozostawia się je do 
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samoistnej ekspansji roślinności. Przykłady takich rozwiązań po kilkunastu latach samoistnej ekspansji 
roślinności przedstawiono na ryc. 5.23 (na terenie leśnym) i ryc. 5.24 (na terenie rolniczym). 

 

  

Ryc. 5.23. Przykład zagospodarowania powierzchni strefy 
naprowadzająco-osłonowej na terenie leśnym 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

Ryc. 5.24. Przykład zagospodarowania powierzchni strefy 
naprowadzająco-osłonowej na terenie rolniczym 
Źródło: zdjęcie satelitarne z Google Earth [163]. 

 

Przykłady przedstawione powyżej przedstawiają również m.in. zagospodarowanie w okolicy przyczółków 
obiektów ekologicznych. Bogate i różnorodne zagospodarowanie w tej konkretnej części przejścia zapewnia 
również duże pochłanianie pogłosu od hałasu drogowego dochodzącego spod płyty konstrukcji. 
Zastosowane różnorodne, pod względem gatunków i rozmiarów, nasadzenia są w stanie skutecznie 
przerwać propagację fali nakładania się hałasu i pogłosu, co istotnie wpływa na zmniejszenie hałasu 
drogowego i w konsekwencji przyczynia się do lepszej funkcjonalności danego przejścia. Ponadto 
zastosowane krzewy chronią teren przejścia przed spalinami i zanieczyszczeniami dochodzącymi z drogi. 
Jest to element często pomijany w wytycznych krajowych, ale bardzo istotny w inżynierii ekologicznej, 
ponieważ jest jednym z ważniejszych uwarunkowań decydujących o skuteczności danego przejścia. 
Przykłady braku zagospodarowania skarp przyczółków na zrealizowanych przejściach krajowych 
przedstawiono na ryc. 3.20, 3.34, 3.35, 3.67–3.70, 3.88. Wzorcowe zastosowanie nasadzeń na skarpach 
przyczółków przedstawiono na ryc. 3.46 (na przejściu Zwaluwenberg w Holandii) i na ryc. 4.80–4.82 (na 
przejściu Slabroek w Holandii). 

Ponadto w ww. zarządzeniu [243] zawarto spis podstawowych cech poszczególnych gatunków traw, drzew, 
krzewów i pnączy. Niestety, te wszystkie dane nie są przydatne dla ekologów i architektów krajobrazu, 
którzy raczej kierują się podstawowymi zasadami kompozycji krajobrazu. W przytoczonych opracowaniach 
brakuje jednak wskazań, jakie konkretne gatunki zieleni należy stosować przy przeważającym udziale 
danego gatunku zwierząt na danym przejściu. 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w zagranicznych wytycznych [28, 29, 42, 52, 77, 193, 234, 239] i na 
podstawie własnych obserwacji, poczynionych na wielu wybudowanych przejściach z potwierdzoną dobrą 
ich funkcjonalnością, autorka zaleca, oprócz nasadzeń zieleni, stosowanie wałów ziemnych, głazów, karpin, 
pni ściętych drzew, stosików kamiennych lub nawet kopców kamiennych w celu zapewnienia dobrej 
funkcjonalności wybudowanych kosztownych obiektów (ryc. 5.25). 

W opracowaniu [159] jest zalecenie, że można na wiosnę każdego roku, lub co drugi rok, ścinać aż do szyjki 
korzeniowej nasadzenia na poletkach zgryzowych w lesie, co może spowodować rozkrzewienie (odbijanie) 
licznych odrośli. Tej czynności (tj. ścinania nasadzeń aż do korzeni) nie odnotowano w ciągu licznych wizyt 
terenowych na przejściach górnych w Niemczech w ciągu kilkunastu lat corocznych obserwacji. 
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Ryc. 5.25. Schemat podstawowych czynników zagospodarowania przejść górnych determinujących ich dobrą funkcjonalność 

 

Bardzo ważnym zaleceniem, wymienionym prawie we wszystkich opracowaniach ekologicznych [42, 52, 
121, 234, 239], jest zabezpieczenie nasadzeń (ryc. 5.15–5.17), w pierwszych latach po oddaniu przejścia do 
użytku, przed zgryzaniem przez zwierzęta. Szczególnie ważne zalecenie dotyczy sposobu tego 
zabezpieczenia, by ogrodzenia nie zasłaniały zwierzętom światła przejścia (ryc. 5.8). Po kilku latach od 
momentu oddania przejścia do użytku zabezpieczające ogrodzenia można zdemontować, a nasadzenia 
udostępnić zwierzynie (ryc. 5.18). Na przykład w Niemczech na przejściach górnych, wybudowanych nad 
autostradą A20, ogrodzenia zagajników zlikwidowano dopiero po ośmiu latach od momentu oddania ich do 
eksploatacji. W następnym roku podczas wizji lokalnych, przeprowadzonych przez autorkę, stwierdzono na 
większości nasadzeń, do wysokości ok. 0,70 m, ślady zgryzania. 

Jednak stosowanie ogrodzeń siatkowych to nie wszystko. W przypadku pojedynczych nasadzeń małych 
drzew powinno się stosować dodatkowo siatki ochronne na pniach tych drzew i paliki wspierające (ryc. 5.26–
5.27). 

 

  

Ryc. 5.26. Przykład niewłaściwego zaplanowania szerego-
wych nasadzeń w poprzek strefy najścia i dobrego 
zastosowania palików usztywniających pnie młodych drzew  

Ryc. 5.27. Przykład zastosowania na pniu młodego drzewa 
siatek ochronnych zabezpieczających przed zgryzaniem 

 

Często w kraju stosuje się nasadzenia z chorych sadzonek, bez wykształconej korony, lub sadzenie 
połamanych lub uschniętych sadzonek. Wprawdzie gwarancje firmy dostawczej obejmują wymianę 
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sadzonek na zdrowe, lecz ta zła praktyka powoduje niepożądaną obecność ekipy roboczej na obiektach 
przeznaczonych dla dzikich zwierząt. Przykłady złych praktyk na już zrealizowanych przejściach, 
niezgodnych z podstawowymi krajowymi wytycznymi [121, 243], przedstawiono na ryc. 5.28–5.35. 

  

Ryc. 5.28. Przykład sadzenia uschniętych sadzonek Ryc. 5.29. Przykład sadzenia połamanych sadzonek ze 
słabo ukształtowaną koroną 

  

Ryc. 5.30. Przykład nieprawidłowych nasadzeń, które nie 
zasłaniają ogrodzeń siatkowych, oraz nieprawidłowych 
nasadzeń z suchych sadzonek lub sadzonek bez rozwiniętej 
korony 

Ryc. 5.31. Przykład nieprawidłowego sadzenia: trzyrzędowe 
rzadkie nasadzenia nieosłaniające ogrodzenia i drogi, 
w rzędach nietworzących zagajników i niezabezpieczonych 
przed żerowaniem zwierząt 

  

Ryc. 5.32. Przykład nieprawidłowych nasadzeń niezasła-
niających ogrodzeń i ograniczających otwartość przejścia; 
strefa najścia ukształtowana niezgodnie z wytycznymi 

Ryc. 5.33. Przykład sadzenia na przejściu, na terenie 
rolniczym, połamanych sadzonek pozbawionych liści, bez 
ukształtowanej korony  



174 
 

W zagranicznych i krajowych poradnikach oraz wytycznych dotyczących inżynierii ekologicznej [28, 29, 42, 
52, 77, 121, 193, 234, 239] zaleca się, by „sztuczne elementy budowlane” (tj. ekrany betonowe, ogrodzenia 
siatkowe i urządzenia systemu odwodnienia) były zasłonięte przed wzrokiem zwierząt. W związku z tym 
wały ziemne i nasadzenia mają pełnić także funkcję osłonową, zasłaniając ww. elementy. Niestety, 
pozostawienie na terenie przejścia widocznych ogrodzeń siatkowych, bram wjazdowych awaryjnych dla 
służb eksploatacyjnych, elementów betonowych zastosowanego systemu odwodnienia, często spotykane na 
polskich przejściach habitatowych, jest nieprawidłowe i niepożądane (ryc. 5.30–5.35). 

 

Ryc. 5.34. Przykład nieprawidłowego zagospodarowania strefy najścia: widoczne ogrodzenia siatkowe i bramy wjazdowe, 
źle zlokalizowana brama wjazdowa – wprost na przejście dla zwierząt, brak nasadzeń zasłaniających ogrodzenia siatkowe, 
nasadzenia krzewów nie w zagajnikach, tylko w luźnych rzędach, na szerokości ponad 10 m, nieprawidłowa krawędź strefy 
naprowadzająco-osłonowej pod kątem prostym do osi drogi, zamiast ukośnego nakierowania 
Źródło: fot. Radosław Maron [134]. 

 

 

Ryc. 5.35. Przykład nieprawidłowego zagospodarowania strefy najścia na terenie leśnym: mały zagajnik bez ogrodzeń 
siatkowych, zlokalizowany w osi strefy najścia, stanowi duży kontrast z nasadzeniami w lesie; brak symbiozy nasadzeń 
z okolicznym siedliskiem; głazy rozłożone są za rzadko i nie stanowią przeszkody dla samochodów 

 

Na terenach, gdzie brakuje, szczególnie w strefie najścia, miejsca do zakładania zagajników (np. przy 
starych rozwiązaniach i wąskich przejściach górnych), można układać tzw. bazę do żerowania z gałęzi 
drzew liściastych. „[…] W każdym niemal lesie znajdują się gniazda osik, które bez większej straty 
gospodarki leśnej można przeznaczyć dla zwierzyny płowej, szczególnie saren […]” [159, s. 114]. W tym 
celu np. można odrąbać gałęzie lub ściąć całe drzewka, rosnące na dobrze nasłonecznionych terenach 
południowych, po czym ułożyć je w luźnych stosach na krawędziach strefy najść, czyli pod kątem 45° do 
krawędzi jezdni. Tym sposobem można w strefach najścia stworzyć powierzchnie ogryzowe, z których 
chętnie korzystają sarny. Gałęzie i ścięte drzewka osik najlepiej jest ułożyć na naprowadzeniach, blisko 
krawędzi strefy najścia, gdyż w ten sposób zasłoni się ogrodzenia siatkowe i uzyska linię naprowadzeń 
imitującą „naturalny krajobraz lasu”, tworzącą ochronę przeciwolśnieniową i przeciwhałasową (ryc. 4.3–4.5). 
Takie stosy ogryzowe powinno się sukcesywnie odnawiać z nowych ściętych gałęzi i całych drzewek. 
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Również bardzo ważnym elementem w strefie przywabiania są nasadzenia dębów (Quercus) i buków 
(Fagus), których owoce są pokarmem dla większości zwierząt, gdyż żołędziami i bukwią (owocami buków) 
żywią się zarówno sarny oraz dziki, jak i jelenie czy łosie, a nawet żubry [151, 159]. Jednak dęby nie mają co 
roku dużo żołędzi, a buki z reguły owocują co kilka lat. Lepiej owocują dęby rosnące na brzegu lasu, wzdłuż 
dróg lub te rosnące wręcz na otwartym polu, niż te, które rosną w cienistym lesie. Zdaniem ekologów 
rosnące dęby w pobliżu przejść dla zwierząt trzeba koniecznie chronić przed wycinką w czasie budowy, 
gdyż stanowią one dla zwierząt naturalny rezerwuar wysokowydajnego pokarmu, szczególnie istotnego dla 
saren i dzików. Najlepszym dla zwierząt drzewem jest dąb czerwony (Quercus rubra), który owocuje 
w znacznie młodszym wieku niż inne dęby i w zasadzie owocuje co roku. Uwzględniając wysokowydajny 
gatunek, jego coroczne prawie owocowanie i przede wszystkim to, że rośnie na słabszych siedliskach borów 
suchych, powinno się w pobliżu przejść dla zwierząt, w strefie przywabiania, posadzić po kilka drzew tego 
gatunku. 

Bardzo cenny w żywieniu saren, ale nie tylko, jest kasztanowiec (Aesculus), który każdego roku owocuje 
obficie i jest źródłem dobrej jakości i cennego pokarmu dla saren [159]. Kasztany, które przeleżą przez jakiś 
czas w ściółce i nawilgną, są chętniej zjadane przez sarny, które jeszcze zimą potrafią je wydobyć spod 
śniegu i ściółki. Z powodu swoich rozmiarów kasztanowiec powinien być sadzony na dojściach i w strefie 
naprowadzającej. 

Kolejnym przydatnym nasadzeniem jest krzew żarnowiec miotlasty (Cytisus scoparius), który dorasta do 
wysokości 1,5–2 m. Jest to krzew o bardzo niewielkich wymaganiach glebowych (gleby kwaśne do 
obojętnych). Ponieważ żarnowiec dobrze rozwija się i rośnie w siedliskach ubogich, może stanowić cenne 
uzupełnienie podszytu i podrostu. Ponadto krzew ten bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Jedynym warunkiem 
rozrastania się krzewu są ciepłe i słoneczne osłonięte stanowiska. Jego zielone pędy są miotlaste i wiotkie, 
ale odgrywają pożyteczną rolę w żywieniu saren. Nasadzenie żarnowca w strefach najścia na przejście 
górne może stanowić dobre urozmaicenie karmy dla saren. Ponadto, jeśli krzew jest posadzony w najściu 
koło ekranu, jego rozłożyste gałęzie stanowią cenny element przyczyniający się do zmniejszenia poziomu 
hałasu. 

Na powierzchni przejścia górnego szczególną uwagę przy nasadzeniach, w strefie migracji, należy zwrócić 
także na wrzos (Calluna vulgaris). W słabiej zagospodarowanych siedliskach ma on także udział w żywieniu 
saren. A sarny to podstawowy w Polsce gatunek zwierząt, które w pierwszej kolejności akceptują dane 
przejście zlokalizowane nad lub pod drogami. W przypadku posadzenia wrzosu w rejonie najść na przejście 
dla zwierząt powinno się w miejscach dostępnych stosować ewentualne jego przycinanie w celu pobudzenia 
procesu odmładzania. Wrzos bardzo szybko się odradza. Młode pędy wrzosu są bardzo chętnie zjadane 
przez zwierzęta. Szczególnie zalecany jest on do nasadzeń na uformowanych nieregularnych wałach 
ziemnych, od strony najścia lub na naprowadzeniach. 

  

Ryc. 5.36. Strefa migracji na przejściu Glasin w Niemczech, 

obsiana trawą z nasadzeniami roślin leśniczych 

Ryc. 5.37. Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare) −  

zioło pomagające zwalczać u zwierząt pasożyty 
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Na górnych przejściach dobrze funkcjonujących, szczególnie w strefach najścia na przejście (z obu stron), 
na podstawie przeprowadzonych obserwacji autorka zaleca posadzenie w nieregularnych małych kępach 
kilku rodzajów roślin leczniczych (ryc. 5.36, 5.37). 

W strefach najść na mosty zielone wybudowane w Niemczech, z potwierdzoną dobrą funkcjonalnością, 
stwierdzono podczas corocznych wizji lokalnych nasadzenia takich roślin leczniczych, jak: babka zwyczajna 
(Plantago major), babka lancetowata (Plantago lanceolata), mniszek pospolity (Taraxacum officinale), 
podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), pokrzywa (Urtica dioica), rdest ptasi (Polygonum 
aviculare) i wrzos (Calluna vulgaris). Według opinii ekologów zwierzęta same rozwiązują swoje problemy 
chorobowe, w sposób naturalny dobierając rośliny lecznicze [159, 237]. 

Podsumowując ogólne zasady kształtowania zieleni w rejonie przejść górnych, należy wspomnieć 
o nasadzeniach w aspekcie pochłaniania zanieczyszczeń i oczyszczania powietrza. Zgodnie z badaniami, 
opisanymi w publikacjach [8, 12, 18, 30], do oczyszczania powietrza zdecydowanie bardziej nadają się 
drzewa i krzewy liściaste niż iglaste (tzw. zimozielone). Związane jest to z powierzchnią poddaną działaniu 
zanieczyszczeń. 

Powierzchnia liści, poddawana działaniu szkodliwych substancji z powietrza, jest mniejsza niż powierzchnia 
wszystkich igieł. A ponieważ drzewa i krzewy liściaste co roku gubią w okresie zimowym liście, okres 
działania zanieczyszczeń jest krótszy niż w przypadku drzew i krzewów zimozielonych. Negatywny wpływ 
zanieczyszczeń na florę można zaobserwować, np. w postaci uszkodzeń liści i igieł, gdy dochodzi do 
naruszenia ochronnej warstwy woskowej. Następuje wówczas uszkodzenie aparatów szparkowych 
regulujących intensywność transpiracji. Prowadzi to do poważnych zakłóceń systemu pozyskiwania przez 
rośliny związków mineralnych i bilansu wodnego. 

Ponadto pyły z zanieczyszczeń i inne związki spalin, osiadające na liściach i igłach, utrudniają dostęp 
promieniowania słonecznego. Zwiększa to pochłanianie promieniowania cieplnego, co w efekcie może 
doprowadzić do przegrzania się liści, utrudnienia fotosyntezy i do usychania roślin z powodu deficytu wody 
w tkankach. W związku z tym, szczególnie w strefach najścia na obiekt, przed przyczółkiem w strefach 
osłonowych (tj. przy ogrodzeniach), a także na skarpach przyczółków, powinny być sadzone rośliny odporne 
na zakwaszone gleby i przede wszystkim na wysokie stężenie spalin [8, 30, 245]. 

W publikacji [30] szczegółowo opisano choroby roślin spowodowane zanieczyszczeniami środowiska, 
a w publikacji [245] sformułowano kilka wniosków dotyczących doboru roślin pomagających w oczyszczaniu 
powietrza z zanieczyszczeń. Istnieją bowiem takie drzewa i krzewy, które usuwają nadmiar szkodliwych 
gazów z powietrza, głównie poprzez ich absorbcję aparatami szparkowymi. Większość zanieczyszczeń 
stałych w postaci pyłu osadza się na liściach, igłach, gałązkach, następnie jest zmywana z tych części roślin 
poprzez opady lub jesienią dostaje się do gleby wraz z opadającymi liśćmi, czyli usuwane są z powietrza 
szkodliwe związki. Zgodnie z rezultatami badań opisanych w artykule [245] duże drzewo oczyszcza 
powietrze kilkadziesiąt razy efektywniej niż drzewo małe, młode. To wskazuje, jak cenne jest pozostawienie 
jak najbliżej najścia i całego obiektu istniejącego drzewostanu, gdyż na nowe drzewa trzeba czekać czasami 
10−15 lat, a nasadzenia nowych drzew i krzewów nie wpłyną na zwiększenie oczyszczania terenu przejścia 
górnego z dnia na dzień. Do gatunków drzew o wyższej emisji tlenu należą platan (Platanus spp.), topola 
(Populus spp.), dąb (Quercus spp.), grochodrzew (Robinia spp.) i wierzba (Salix spp.). Również dużą rolę 
w oczyszczaniu powietrza odgrywają: morwa (Morus spp.), śliwa (Prunus spp.), lipa (Tilia spp.), glediczja 
(Gleditsia spp.), klon (Acer spp.), cis pospolity (Taxus baccata), jałowiec sabiński (Juniperus sabina), lilak 
Meyera (Syringa meyeri) oraz mikrobiota syberyjska (Microbiota decussata), orzech czarny (Juglans nigra), 
jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), buk pospolity (Fagus sylvatica), cyprysik Lawsona (Chamecyparis 
lawsoniana). I te gatunki, jeśli rosną w pobliżu przejścia górnego, należałoby zachować, natomiast nowe 
nasadzenia wykonać tylko w przypadku potwierdzania bytności danego gatunku drzewa w najbliższej 
okolicy. 
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Z roślin iglastych przyczyniających się do oczyszczania powietrza, co może być istotne w okresach 
zimowych, w artykule [245] wymienia się: jałowiec chiński (Juniperus chinensis), żywotnik olbrzymi (Thuja 
plicata), daglezję zieloną (Pseudotsuga menziesi), cis pośredni (Taxus media), sosnę czarną (Pinus nigra), 
choinę kanadyjską (Tsuga canadensis) i świerk kłujący (Picea pungens). 

A to oznacza, że jeśli w istniejącym stanie siedliska przed budową na terenie planowanego przejścia 
górnego w najbliższym otoczeniu lasu bądź zagajników rosną ww. gatunki drzew, to należy dokonać 
wszelkich starań, by te drzewa lub krzewy ochronić przed wycinką i tak dobrać typ konstrukcji obiektu, aby 
teren wycinki drzew w pobliżu budowanego przejścia górnego był jak najmniejszy i żeby istniejący 
drzewostan poniósł jak najmniejsze straty w ww. gatunkach (tab. 5.1). 

Tab. 5.1. Zalecane nasadzenia na wskazanym obszarze 

Miejsce nasadzeń Rodzaj nasadzeń Uwagi 

Strefa buforowa, strefa 
dojścia i najścia na obiekt 

platan (Platanus spp.), topola (Populus spp.), dąb (Quercus 
spp.), grochodrzew (Robinia spp.), wierzba (Salix spp.), 
morwa (Morus spp.), śliwa (Prunus spp.), lipa (Tilia spp.) 
i glediczja (Gleditsia spp.), klon (Acer spp.), cis pospolity 
(Taxus baccata), jałowiec sabiński (Juniperus sabina), lilak 
Meyera (Syringa meyeri), mikrobiota syberyjska (Microbiota 
decussata), orzech czarny (Juglans nigra), jesion wyniosły 
(Fraxinus excelsior), buk pospolity (Fagus sylvatica), 
cyprysik Lawsona (Chamecyparis lawsoniana) 

W strefie buforowej 
zalecane jest omijanie 
karczowania tych gatun-
ków drzew. W strefie 
najścia zalecane jest 
stosowanie ewentualnych 
przesadzeń, z uwzględ-
nieniem zalecanego ter-
minu sadzenia 

Strefa przywabiania, szcze-
gólnie na krawędzi strefy 
dojścia przylegającej do 
strefy najścia 

dąb (Quercus), buk (Fagus), dąb czerwony (Quercus rubra), 
kasztanowiec (Aesculus) 

Należy dosadzać pojedyn-
cze sztuki 

Strefa naprowadzająco-
-osłonowa i strefa najścia 
z nasadzeniami roślin liś-
ciastych 

żarnowiec miotlasty (Cytisus scoparius), wierzba 
wawrzynkowa (Salix daphnoides), trzmielina wielkoskrzydła 
(Euonymus macropterus), dziki bez czarny (Sambucus 
nigra), rokitnik pospolity (Hippophae rhamnoides), leszczyna 
(Corylus), jeżyny (Rubus), maliny (Robus idaeus), porzeczka 
alpejska (Ribes alpinum) 

W etapie wstępnym 
należy zastosować nasa-
dzenia w ogrodzonych 
zagajnikach 

Strefa naprowadzająco-
-osłonowa i strefa najścia 
z nasadzeniami roślin iglas-
tych 

jałowiec chiński (Juniperus chinensis), żywotnik olbrzymi 
(Thuja plicata), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesi), cis 
pośredni (Taxus media), sosna czarna (Pinus nigra), choina 
kanadyjska (Tsuga canadensis), świerk kłujący (Picea 
pungens) 

Sadzonki odporne na 
mróz i susze  

Strefa migracji z nasadze-
niami roślin leczniczych 

babka zwyczajna (Plantago major), babka lancetowata 
(Plantago lanceolata), mniszek pospolity (Taraxacum 
officinale), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), 
pokrzywa (Urtica dioica), rdest ptasi (Polygonum aviculare), 
wrzos (Calluna vulgaris), wrotycz pospolity (Tanacetum 
vulgare) 

 

Strefa migracji z nasadze-
niami bluszczy na ekranach 

akebia pięciolistkowa (Akebia quinata), zimozielony bluszcz 
pospolity (Hedera helix) 

Bluszcz zaleca się sadzić 
po wewnętrznej stronie 
ekranów, od strony strefy 
migracji 

Skarpy przyczółków wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides), trzmielina 
wielkoskrzydła (Euonymus macropterus), dziki bez czarny 
(Sambucus nigra), morwa (Morus latifolia 'Spirata'), klon 
czerwony (Acer rubrum) 

Krzewy sadzić zgodnie 
z zalecanym terminem, 
stosując dobrze 
ukształtowane sadzonki 
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Ostatnia konkluzja w artykule [245] dotyczy długo utrzymujących liście jesienią pnączy i bluszczy, sadzonych 
przy ekranach na przejściach górnych. Najważniejszymi z gatunków długo utrzymujących liście jesienią są 
pnącza akebii pięciolistkowej (Akebia quinata) i zimozielonego bluszczu pospolitego (Hedera helix). Autorka 
zaleca na podstawie własnych wieloletnich badań i obserwacji, prowadzonych na przejściach habitatowych 
w Niemczech, by bluszcz był sadzony przy ekranach na obiektach, ale od strony strefy migracji zwierząt, 
gdyż w odróżnieniu od akebii jest dużo bardziej wrażliwy na aerozol solny. Natomiast przy przyczółkach od 
strony jezdni, na skarpach i w najbliższym ich otoczeniu, powinny być posadzone wierzby wawrzynkowe 
(Salix daphnoides), trzmieliny wielkoskrzydłe (Euonymus macropterus), dziki bez czarny (Sambucus nigra), 
morwy (Morus latifolia 'Spirata'), klon czerwony (Acer rubrum). 

 

5.2. Nasadzenia zalecane na obiektach, po których mają migrować 
głównie sarny i daniele 

Z obserwacji większości wybudowanych przejść wynika, że w pierwszej kolejności nowe obiekty 
zaakceptowały sarny i daniele. Chcąc zaprojektować przejście o dobrej funkcjonalności, należy zadbać 
o zagospodarowanie stref naprowadzających i osłonowych, planując posadzenie w nich krzewów, 
stanowiących jeden ze składników pożywienia saren i danieli. 

Bardzo przydatne jako wysokowartościowy pokarm witaminowy w żywieniu saren są wszelkiego rodzaju 
owoce leśne [115, 159]: jarzębina (Sorbus aucuparia), dzika jabłoń (Malus sylvestris), dzika grusza (Pyrus 
communis), śliwa tarnina (Prunus spinosa), głóg (Crataegus), bez czarny (Sambucus nigra), bez koralowy 
(Sambucus racemosa), jeżyna (Rubus) i malina (Robus idaeus). Uwzględniając powyższe, w strefach 
naprowadzająco-osłonowych każdego przejścia, na którym przewidziana jest migracja saren i danieli, 
powinno się zadbać o nasadzenia ww. drzew i krzewów. 

Sarny korzystają także z roślin, które zjadają również inne zwierzęta. Takim tzw. żerem na pniu, z którego 
chętnie korzystają sarny, są maliny (Robus), jeżyny (Robus idaeus) i borówki (Vaccinium). Borówek nie da 
się wyhodować; są one gatunkiem roślin dziko rosnących. Sarny jedzą nie tylko owoce borówek, ale także 
ich liście i pędy. Ale najpopularniejsze są krzewy malin i jeżyn w nasadzeniach uzupełniających, 
stosowanych w strefach najścia, specjalnie dla migrujących saren i danieli. Na obiektach o dobrej 
funkcjonalności, wybudowanych nad autostradą A20, odnotowano obecność i coroczne uzupełnianie tych 
krzewów owocowych bezpośrednio w najściach na te obiekty. 

Sarny także chętnie jedzą przesuszone liście i łodygi pokrzyw (Urtica dioica), więc można je sadzić 
w dowolnych miejscach na obiekcie i na dojściu do obiektu, szczególnie tam, gdzie przejścia habitatowe 
mają być zabezpieczone przed ludźmi. Godne polecenia są także nasadzenia z tapinamburu (Helianthus 
tuberosus). Bulwy tych roślin są znakomitą karmą soczystą. Wielką ich zaletą jest odporność na mróz. Sarny 
wykopują bulwy bezpośrednio z ziemi. Jednak każdego roku należy tapinambur dosadzać, w związku 
z czym należy przewidzieć na obiekcie prace utrzymaniowe, co nie jest zalecane. 

 

5.3. Nasadzenia zalecane na obiektach, po których mają migrować 
głównie jelenie 

W przypadku jeleni ważna jest nie tylko szerokość funkcjonalna przejścia górnego, ale także posadzenie 
krzewów w strefie naprowadzajaco-osłonowej, przywabiających jelenie do danego przejścia. 

W pożywieniu jeleni wymienia się drzewa i krzewy (49 gatunków), które są najważniejszymi roślinami 
żerowymi [58, 92, 1115]. Dostarczają one jeleniom pokarmu w postaci pędów, kory, liści i owoców. 
Najważniejszymi gatunkami drzew, w kolejności według malejącego znaczenia, są: sosna pospolita (Pinus 
sylvestris), grab (Carpinus), brzoza brodawkowata (Betula pendula), dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), 
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dąb szypułkowy (Quercus robur), olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn), jarzębina (Sorbus aucuparia), 
topola osika (Populus tremula), klon (Acer), a spośród krzewów: leszczyna (Corylus), kruszyna (Frangula 
alnus Mill), malina (Robus), wierzba iwa (Salix caprea), jałowiec (Juniperus), wierzba szara (Salix cinerea). 
Jeśli na przejściu górnym przewiduje się migrację jeleni, to ww. drzewa i krzewy powinny być sadzone 
w strefie najść i w strefie naprowadzająco-osłonowej. 

Ważnym elementem zagospodarowania powierzchni przejścia górnego, na którym przewidziana jest 
migracja jeleni, są nasadzenia różnego rodzaju krzewinek (fruticulus). Najważniejszymi gatunkami 
krzewinek, będącymi ważnymi składnikami w diecie jeleni, są bagno i borówki (czarna, brusznica i błotna). 
Natomiast spośród roślin dwuliściennych (109 gatunków) najważniejsze są [92]: pszeńce (Melampyrum 
pratense), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella), zawilec (Anemone), poziomka (Fragaria), dąbrówka 
(Burgundy Glow), konwalia (Convallaria majalis), szczaw (Rumex), gajowiec (Galeobdolon luteum Huds) 
i gwiezdnica (Stellaria media). 

Zgodnie z uwagami specjalistów zajmujących się żywieniem jeleni, sformułowanymi w pracy [92], 
najważniejsze spośród 48 zjadanych przez jeleni gatunków traw i turzyc są: Calamagrostis arundinacea, 
Luzula pilosa, Carex digitata, Agrostis vulgaris, Agrostis canina i Calamagrostis epigejos. 

Uwzględniając powyższe, przy projektowaniu zagospodarowania powierzchni przejścia górnego i strefy 
naprowadzającej, z którego korzystają głównie jelenie, należy pamiętać przy planowaniu zagospodarowania 
przejścia o tym, że dieta jeleni zmienia się w zależności od pory roku. Według wniosków z badań 
przedstawionych w pozycji [92]: 

– wiosną trawy, turzyce i sity stanowią 37% diety; resztę stanowią drzewa i krzewy − 28%, zioła −19%, 
krzewinki −14%; 

– latem najważniejszą grupą zjadanych roślin są zioła − 41%, drzewa i krzewy − 29%, krzewinki − 18% 
i trawy − 10%; 

– jesienią przeważają krzewinki − 34%, poza tym drzewa i krzewy − 22%, trawy − 21% i zioła − 16%; 
– zimą pokarm pochodzący z drzew i krzewów stanowi niemal 50% diety jeleni; oprócz nich zjadane są 

krzewinki w ilości 39%. 

Biorąc pod uwagę powyższe zróżnicowanie diety jelenia, warto zadbać o znaczne urozmaicenie nasadzeń − 
zarówno w strefach naprowadzająco-osłonowych, jak i w strefie migracji. 

 

5.4. Nasadzenia zalecane na obiektach, po których mają migrować głównie łosie 

Chociaż łoś zapuszcza się niekiedy na tereny uprawne w poszukiwaniu buraków lub owsa, jego prawdziwą 
siedzibą jest las, w którym znajduje podstawowe pożywienie − delikatne gałązki i listowie. Łoś ze względu 
na swoją posturę poszukuje łatwiej dostępnego pożywienia, np. żerując na miękkich częściach drzew 
i krzewów lub w bagnach i na strefie przybrzeżnej jezior. Latem dorosły łoś pochłania 22−27 kg pożywienia 
dziennie [115, 162]. 

Jeśli na przejściu górnym przewiduje się migrację łosi, to w strefie naprowadzająco-osłonowej powinno się 
zadbać o cykliczne uzupełnianie nasadzeń młodych sadzonek: sosny (Pinus), wierzby (Salix), olch (Alnus 
Mill), osiki (Populus tremula), brzóz (Betula), świerków (Picea A. Dietr) czy klonów (Acer), a także roślin 
piętra alpejskiego i wodnych, obfitujących w sód, gdyż najważniejszymi składnikami pożywienia łosia są 
najczęściej nowo wyrastające gałązki, liście, młode pędy ww. drzew i krzewów. Łoś, mając krótką szyję, 
radzi też sobie inaczej − wchodzi na krzewy, łamie je, aby dosięgnąć na ich wierzchołkach do 
najdelikatniejszych młodych pędów, a także liści, pąków czy owoców [115, 162]. 

Łoś żywi się również roślinami zielonymi, głównie podwodnymi i błotnymi, np. kaczeńcami (Caltha palustris), 
ale zjada też trawy i turzyce porastające brzegi zbiorników wodnych. Jeśli w pobliżu strefy naprowadzająco-
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-osłonowej na przejście, z którego ma korzystać łoś, znajduje się jakiś zbiornik wodny, to należy zadbać o to, 
by w jego pobliżu znalazły się rośliny podwodne i błotne oraz kaczeńce. 

 

5.5. Nasadzenia zalecane na obiektach, po których mają migrować głównie dziki 

Dzik jest typowym wszystkożercą, choć główny jego pokarm stanowią jednak rośliny. Żywi się m.in. [59, 60, 
241]: trawami, ziołami, liśćmi lub korzeniami krzewów, owocami leśnymi, czyli żołędziami i orzeszkami 
buczynowymi, tzw. bukwią, a także jagodami i grzybami oraz kłączami roślin. Dziki są utrapieniem dla 
rolników, gdyż ryjąc, potrafią poczynić wielkie szkody, zwłaszcza w uprawach roślin bulwiastych. Poza 
pokarmem roślinnym główny pokarm dzika stanowią: różnego rodzaju bezkręgowce, dżdżownice, ślimaki, 
owady i ich larwy, jaja ptasie, mięczaki, gniazda trzmieli, młode ptactwo, padlina i drobne gryzonie, których 
nory odnajduje węchem. Pokarm roślinny u dzików stanowi około 90%, a pokarm zwierzęcy − około 10%. 

Jeśli na przejściu przewiduje się migrację dzików, to w strefie naprowadzająco-osłonowej dobrze jest 
uzupełnić na krawędzi lasu nasadzenia dębów (Quercus), a w niewielkich zagajnikach naprowadzających 
posadzić topinambur (Helianthus tuberosus), buki (Fagus) i ziemniaki (Solanum tuberosum). 

 

5.6. Nasadzenia zalecane na obiektach, po których mają migrować 
głównie żubry 

Żubry preferują otwarte przestrzenie: łąki, polany lub zręby. Żerując na runie leśnym, nigdy dłużej nie 
pozostają w tym samym miejscu, co umożliwia regenerację roślinności. Żubry zjadają wiele gatunków roślin. 
Zwłaszcza w okresie późnej zimy i wczesną wiosną podstawę pożywienia żubrów stanowi [35, 119, 150]: 
spałowana kora oraz pędy niektórych drzew i krzewów. 

Ogólnie jednak podstawę ich pokarmu stanowią rośliny zielne i trawy (70−90% całości pokarmu), 
znajdowane na dnie lasu i na zrębach oraz na łąkach czy polach uprawnych znajdujących się w pobliżu lasu. 
Wśród traw w pożywieniu żubra przeważa trzcinnik, a wśród zjadanych roślin zielnych przeważają: 
podagrycznik (Aegopodium podagraria), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), jaskier kosmaty (Ranunculus 
lanuginosus), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum). 

Jeśli z przejścia habitatowego mają korzystać żubry, to warto zadbać o nasadzenia ww. roślin zielnych 
w najściu na obiekt i na jego powierzchni w strefie migracji, a na krawędziach naprowadzeń na przejście – 
o uzupełnianie nasadzeń grabu (Carpinus), jesionu (Fraxinus), brzozy (Betula), lipy (Tilia cordata), wiązu 
(Ulmus), jeżyn (Rubus), malin (Robus idaeus), gdyż pędy drzewiastych roślin są przez żubry najchętniej 
zjadane. 

Ulubionym pokarmem żubra są także żołędzie i bukiew, wobec czego w zagajnikach naprowadzających na 
granicy strefy najścia i dojścia na obiekt można zastosować nasadzenia buku (Fagus) i dębów (Quercus). 

 

5.7. Nasadzenia zalecane na obiektach, po których mają migrować 
głównie niedźwiedzie 

Niedźwiedź brunatny jest w zasadzie wszystkożerny, ale większą część jego pokarmu stanowią rośliny [5, 
113, 145, 190, 191], np.: jagody, grzyby, owies, bukiew (czyli nasiona buka), żołędzie, podziemne części 
roślin zielnych. Szczególnie lubi on owoce jeżyn (Rubus) i malin (Robus idaeus) oraz miód. Niedźwiedź 
szczególnie intensywnie żeruje w jesieni, odkładając w organizmie duże zapasy tłuszczu, które pozwalają 
mu nie odżywiać się w okresie snu zimowego. 
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W przypadku obiektów, na których przewiduje się migrację niedźwiedzia, warto zadbać o nasadzenia 
w strefach najścia oraz naprowadzająco-osłonowych o coroczne uzupełnienia nasadzeń jeżyn (Rubus), 
malin (Robus idaeus), a na krawędziach lasu, na granicy strefy najścia i dojścia na obiekt, posadzić buki 
(Fagus) i dęby (Quercus). 

 

5.8. Zestawienie zalecanych nasadzeń na górnych przejściach dla zwierząt 

Jako konkluzję ww. zaleceń w tab. 5.2 zawarto charakterystyczne nasadzenia w poszczególnych strefach. 

 
Tab. 5.2. Zalecane nasadzenia na wskazanym obszarze, z uwzględnieniem dominujących gatunków zwierząt 

Miejsce nasadzeń 
Sarny i 
daniele 

Jeleń Łoś Dziki Żubry 
Niedź-
wiedzie 

Nasadzenia w strefie przywabiania 

Dąb (Quercus) 
Buk (Fagus) 

Dąb czerwony (Quercus rubra) 
Kasztanowiec (Aesculus) 

Grab (Carpinus) 
Jesion (Fraxinus) 

Brzoza (Betula) 
Jarzębina (Sorbus aucuparia) 

Topola osika (Populus tremula) 
Topinambur (Helianthus tuberosus) 

Ziemniaki (Solanum tuberosum) 
Liście, gałązki i owoce: dzika jabłoń (Malus sylvestris), dzika 

grusza (Pyrus communis), śliwa tarnina (Prunus spinosa), głóg 
(Crataegus), bez czarny (Sambucus nigra), bez koralowy 

(Sambucus racemosa), leszczyna (Corylus) 
Młode sadzonki: sosna (Pinus), wierzba (Salix), olcha (Alnus 
Mill), osiki (Populus tremula), brzoza (Betula), swierk (Picea A. 

Dietr), klon (Acer) 
Kruszyna (Frangula alnus Mill) 

Wierzba iwa (Salix caprea), jałowiec (Juniperus), wierzba szara 
(Salix cinerea) 

W oczku wodnym: kaczeńce (Caltha palustris) 

X 
– 
– 
X 
– 
– 
– 
X 
– 
X 
– 
X 
 
 
 

X 
 
 

X 
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– 

X 
– 
X 
X 
– 
– 
– 
X 
X 
– 
– 
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X 
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– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
X 
– 
– 
– 
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X 
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– 
– 
– 
X 
– 
– 
– 
– 
– 
X 
X 
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– 
 
 

– 
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– 

X 
X 
X 
– 
X 
X 
X 
– 
– 
– 
– 
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– 
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– 

X 
X 
X 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
X 
 
 
 

– 
 
 

– 
– 
 

– 

Nasadzenia w strefie naprowadzająco-osłonowej 

Wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides) 
Leszczyna (Corylus) 

Jeżyny (Rubus) 
Maliny (Robus idaeus) 

Porzeczka alpejska (Ribes alpinum) 
Trzcinnik 

Trawy i Turzyce 
Krzewinki 

X 
– 
X 
X 
X 
– 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
– 
X 
X 

X 
X 
X 
– 
– 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
– 
– 
– 

– 
– 
X 
X 
– 
X 
X 
– 

– 
– 
X 
X 
– 
– 
– 
– 

Nasadzenia roślin leczniczych w strefie migracji 

Babka zwyczajna (Plantago major) 
Babka lancetowata (Plantago lanceolata) 
Mniszek pospolity (Taraxacum officinale) 

Podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria) 
Pokrzywa (Urtica dioica) 

Rdest ptasi (Polygonum aviculare) 
Wrzos (Calluna vulgaris) 

Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare) 
Jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus) 

Ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum) 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X  

X 
X 
X 
X 
– 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
– 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
– 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
– 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
– 
X 
X 
X 
X 
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