
Fauna zadrzewień śródpolnych 

       

Głównym zadaniem rolnictwa jest nie tylko 

produkcja żywności, ale także ochrona środowiska 

poprzez zachowanie bioróżnorodności gatunków  

i siedlisk. Temu celowi ma służyć m.in. utrzymanie 

różnorodności śródpolnych użytków przyrodniczych, 

gdyż w wyniku działań człowieka może dojść do 

zmniejszenia liczebności gatunków związanych  

z agrocenozą. Użytki przyrodnicze to przede 

wszystkim różnorodne siedliska marginalne, użytki 

ekologiczne, marginesy ekologiczne, drobne biotopy, 

wyspy środowiskowe czy takie obiekty jak 

zadrzewienia grupowe*, zadrzewienia liniowe, oczka 

wodne, zagłębienia bezwodne, niewielkie użytki 

zielone, wyrobiska i miedze.  

Zadrzewienia śródpolne to drzewa i krzewy 

rosnące poza lasem, wysoka roślinność wśród pól, 

łąk, zabudowań, wzdłuż dróg, miedz, linii 

brzegowych zbiorników i cieków. Pełnią szereg 

funkcji w ochronie i kształtowaniu środowiska 

przyrodniczego oraz stanowią funkcjonalny system 

wzajemnych oddziaływań i powiązań wszystkich 

elementów ożywionych (rośliny, zwierzęta, ludzie)  

i nieożywionych (powietrze, gleba, woda) (tab. 1).  

Jedną z najważniejszych funkcji zadrzewień 

śródpolnych, oprócz przeciwdziałania wietrznej 

i  wodnej erozji gleby oraz  korzystnego wpływu na 

bilans wodny środowiska poprzez ograniczenie strat 

wody z gleby oraz przyczyniania się do zmniejszenia 

spływu powierzchniowego wód, jest ochrona 

różnorodności biologicznej. Stanowią one nie tylko 

piękny element krajobrazu, ale są również miejscem 

życia i przebywania wielu gatunków roślin i zwierząt. 

Stanowią ostoję dla wielu gatunków owadów, ptaków 

i ssaków, które są naszymi sprzymierzeńcami 

w  walce ze szkodnikami upraw. Zadrzewienia 

stanowią dom dla dużej liczby owadów zapylających. 

Samych gatunków pszczół występuje tam około 250. 

Do tego należy włączyć liczne chrząszcze i motyle, 

które również odgrywają ważną rolę w procesie 

zapylania. Wiele spośród zwierząt związanych z 

zadrzewieniami objęto ochroną prawną, w tym 

zapisami prawa unijnego. 

 

 

 

 
 

 

* zadrzewienia - pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1153 oraz z 2015 r. poz. 349 i 671) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, o powierzchni  

mniejszej niż 0,10 ha. 

I. Funkcje ochronne: 

1. Klimatotwórcza – hamowanie wiatrów, 

modyfikacja rozkładu opadów, wpływ na 

temperaturę powietrza i gleby, ograniczanie 

parowania. 

2. Glebochronna – pasy drzew i krzewów 

w poprzek stoków zmniejszają erozję wodną, 

a prostopadłe do kierunku wiatrów – erozję 

wietrzną. 

3. Wodochronna – zmniejszanie parowania (np. 

na terenach źródliskowych) i spływu 

powierzchniowego, przeciwdziałanie 

chemicznemu i biologicznemu 

zanieczyszczaniu wód. 

4. Biocenotyczna – tworzenie gniazdowisk 

i miejsc żerowania ptaków i owadów, 

niezbędnych do zapylania roślin uprawnych. 

5. Sanitarno-higieniczna – zatrzymywanie 

zanieczyszczeń pyłowych, toksycznych 

gazów, nieprzyjemnych zapachów (np. z ferm 

hodowlanych). 

6. Techniczna – rozgraniczanie własności, 

zasłanianie miejsc szpecących (np. 

śmietników), działanie obronne (żywopłoty 

kolczaste) i przeciwpożarowe, umacnianie 

skarp, sygnalizowanie skrzyżowania dróg. 

II. Funkcje produkcyjne: 

1. produkcja drewna i użytków niedrzewnych; 

2. dostarczanie jadalnych owoców, pożytków 

pszczelich, surowców farmakologicznych, 

liści użytkowych. 

III. Funkcje społeczno-kulturalne, tzn. wypoczynkowe, 

estetyczne, wychowawczo-dydaktyczne, kulturowe. 

Zadrzewienia wykorzystuje się ponadto do: renaturyzacji 

łąk, ochrony gleb i wód, tworzenia stref buforowych 

i refugiów (ostoi), w których występują rzadkie, ginące 

gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy 

ekosystemów, zapobiegania przemieszczania się 

składników nawozowych do wód, wprowadzania 

elementów krajobrazu ułatwiających przemieszczanie się 

zwierząt (korytarzy ekologicznych). 

Zadrzewienia śródpolne korzystnie oddziałują na 

mikroklimat pól i łąk poprzez: 

 hamowanie prędkości wiatru, 

 ograniczenie strat wody wskutek parowania 

z gleby, 

 zwiększenie wilgotności powietrza 

w warstwie przygruntowej, 

 ograniczenie erozji wietrznej i wodnej, 

 ograniczenie parowania i odpływ wody 

w czasie suszy latem, 

 zwolnienie tempa topnienia śniegu wiosną, 

 zmniejszenie dobowych amplitud temperatury 

powietrza. 

 

Tabela 1. Znaczenie zadrzewień śródpolnych,  

https://www.agrofakt.pl/erozja/
https://www.agrofakt.pl/erozja/


 

 
 

Fauna zadrzewień składa się z gatunków należących do różnych środowisk. Są tu więc 

gatunki leśne i otwartych pól, lecz najwięcej pochodzi z pogranicza leśno-polnego. Rzędy 

drzew i krzewów przegradzające pola odgrywają ważną rolę, zastępując naturalny ekoton, 

jakim jest skraj lasu. Liczne zwierzęta uzależnione są od różnych gatunków roślin i warunków 

panujących wewnątrz zadrzewienia, tak więc w zależności od jego bogactwa florystycznego 

rośnie lub maleje zróżnicowanie fauny. W zadrzewieniach śródpolnych często licznie 

występują także gatunki lecznicze, rzadkie i ginące. W krajobrazie rolniczym to przede 

wszystkim zakrzewienia pasowe, miedze i skarpy śródpolne decydują o bogactwie fauny, 

dostarczając całorocznego pokarmu w postaci: owoców, kory, gałązek, pączków. Dzięki temu 

mogą się tam gromadzić liczne bezkręgowce i kręgowce. 

Poniżej przedstawiono przykłady najczęściej występujących gatunków fauny w 

zadrzewieniach śródpolnych: 

 

Zwierzęta bezkręgowe występujące w zadrzewieniach: 

 

Bezkręgowce stanowią najliczniejszą grupę zwierząt, lecz z powodu swych rozmiarów 

i skrytego trybu życia większość z nich jest trudna do obserwacji. Znajdują tu doskonałe 

schronienie przy niesprzyjającej pogodzie, mają doskonałą bazę pokarmową, miejsce do 

zimowania, jak również i rozmnażania. W zadrzewieniach żyją i znajdują schronienie dzikie 

owady pszczołowate, bez których prawie niemożliwe jest plonowanie wielu roślin uprawnych, 

a dobre zapylenie może przyczynić się do wzrostu plonu nawet o 50%. Zaorane na zimę pola 

nie dają im warunków do przetrwania. Brak zielnych i drzewiastych roślin miododajnych jest 

bezpośrednią przyczyną ginięcia z głodu trzmieli już w połowie lata. Owadom należy pomagać 

podsiewając na obrzeżach pól gatunki roślin miododajnych, takich jak: mlecz polny, wrotycz 

pospolity, rumianek lekarski, dziurawiec zwyczajny, krwawnik zwyczajny, marchew 

zwyczajna, a z roślin uprawnych gorczycę, koniczyny, mieszanki ziół czy choćby facelię 

błękitną, która tak pięknie urozmaica krajobraz rolniczy na wiosnę. Gatunki drzew 

miododajnych wzbogacających bioróżnorodność zadrzewień, które szczególnie są ważne dla 

pszczół to: lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, klon polny, klon pospolity, klon jawor, 

wierzba. 

Wzrost różnorodności faunistycznej powoduje zwiększenie intensywności procesów 

biocenotycznych warunkujących występowanie pożytecznych organizmów, przyczyniających 

się do biologicznego uodpornienia się środowisk polnych. Na przykład obecność owadów, 

takich jak chrząszcze z grupy: biegaczy (Carabus), trzyszczy (Cicindela), tęczników 

(Calosoma) pozytywnie wpływa na zmniejszenie się liczby niektórych szkodników np. 

omarlicy – która żeruje na burakach, rzepaku i zbożach. Drapieżne chrząszcze z rodziny 

biegaczowatych i kusakowatych liczniej występują na polach w sąsiedztwie zadrzewień. 

Dotyczy to także biedronek żywiących się mszycami, drapieżnych muchówek z rodziny 

bzygowatych oraz owadów błonkoskrzydłych będących pasożytami szkodników roślin 

uprawnych, jak gąsieniczki.  
 



Rusałka pawik (Inachis io), należy do rodziny rusałkowatch, w Polsce jest jednym  

z najbardziej pospolitych motyli, występuje na polanach i skrajach lasów, w ogrodach, sadach, 

na nieużytkach i w wielu innych miejscach. Wszędzie jest 

bardzo pospolita. Postać dorosła występuje przez całe lato, 

można ją spotkać na różnych kwiatach, z których spija 

nektar. Gąsienice tego gatunku żerują gromadnie na 

pokrzywach i rzadziej na chmielu. 

Latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni) gatunek motyla 

dziennego z rodziny bielinkowatych. Jest bardzo 

pospolitym motylem. 

Występuje zarówno na 

nizinach, jak i w górach. 

Typowym środowiskiem życia są wolne przestrzenie w 

pobliżu lasów. Można go także spotkać na nasłonecznionych 

polanach i w ogrodach, lasach, zaroślach, miedzach, terenach 

ruderalnych. 

Wielbłądka (Raphidia 

sp.) – można ją spotkać 

na gałęziach drzew i krzewów. Dorosłe osobniki żywią się 

mszycami. Larwy żyją pod korą i odżywiają się larwami 

innych owadów, które upolują. 

Kowal bezskrzydły (Pyrrhocoris 

apterus) gatunek pluskwiaka z rodziny 

kowalowatych, pospolity w Polsce, 

często pojawia się w dużych gromadach u podstawy pni drzew liściastych, 

szczególnie lipy, przy kamieniach i ogrodzeniach. Jest gatunkiem 

zazwyczaj nieszkodliwym dla środowiska, choć może uszkadzać młode 

drzewka w szkółkach i wyrządzać szkody w winnicach. Odżywia się 

wysysając kłujką jaja owadów, martwe owady i nasiona roślin. 

 

Rączyca (Tachina sp.) – muchówki te są pasożytami wielu gatunków 

motyli (piętnówki grochówki Ceramica pisi, Cosmia trapezina, 

Orthosia cruda, czy Orthosia cerasi). Samice wyszukują gąsienice 

gatunków żywicielskich i składają na nich jaja, z których niemal zaraz 

wylęgają się larwy i wwiercają w ciało ofiary. Zaatakowana gąsienica 

rozwija się przez pewien czas normalnie, lecz nie zmienia się w 

poczwarkę. Z jaj ciała wychodzi dorosła larwa rączycy i opada na 

ziemię, gdzie się przepoczwarza. Dorosłe rączyce można spotkać na 

kwiatach (fotografia obok: Rączyca rdzawa Tachina fera).  

Gąsienicznik (Ichneumon sp.) – jest to inna 

grupa pasożytów atakujących gąsienice 

motyli. Należą one do błonkówek 

owadziarek. Samice składają jaja do wnętrza 

gąsienic. Znanym gatunkiem jest kłowacz 

Pimpla sp. (fotografia na lewo), atakujący 

gąsienice wielu gatunków szkodliwych 

motyli. 

Trzmiel (Bombus sp.) – jedna z grup błonkówek 

tworzących kolonie. Ich małe gniazda można spotkać pod 

kamieniami i w starych norach gryzoni. Są jedną z 

głównych grup owadów zapylających, szczególnie roślin 

motylkowych (koniczyna).  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Motyle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielinkowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kowalowate
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pi%C4%99tn%C3%B3wka_groch%C3%B3wka&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosmia_trapezina&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Orthosia_cruda&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Orthosia_cerasi&action=edit&redlink=1


Pasikonik zielony (Tettigonia viridissima) – gatunek owada 

prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych, dorosłe 

osobniki można spotkać od lipca do października. Jest 

drapieżny, żywi się mszycami. 

Wonnica piżmówka (Aromia moschata) – owad z rodziny kózkowatych, 

osobniki dorosłe spotyka się od czerwca do sierpnia na wierzbach, larwy także 

związane z tym drzewem, czasem jednak ich rozwój może przebiegać na 

topoli i olszy. Znany jest ze swego charakterystycznego zapachu 

przypominającego piżmo. 

Biegacz (Carabus sp.) - rodzaj dużych i 

średniej wielkości drapieżnych chrząszczy 

z rodziny biegaczowatych, biegacze 

zasiedlają lasy, łąki i uprawy, przy czym 

większość gatunków związanych jest z lasami, zarówno 

osobniki dorosłe, jak i larwy są drapieżne. W skład ich 

pożywienia wchodzą dżdżownice, ślimaki, gąsienice i wiele 

innych owadów (fotografia po prawej – Carabus lineatus). 

Pająk kwietnik (Misumena vatia) – gatunek pająka z 

rodzaju Misumena, liczącego około 40 gatunków. 

Nazwa rodzajowa pochodzi od greckiego słowa 

misúmenos – znienawidzony. Występuje na otwartych 

terenach: pola uprawne, łąki, bagna, ogrody, obrzeża 

lasów i ścieżek. Spotkać go można głównie od maja do 

lipca. Nie buduje sieci, a wytworzoną nić wykorzystuje 

jako narzędzie do szybkiego przemieszczania się. Na 

swoje ofiary czatuje najczęściej na kwiatach. Można go 

spotkać także na liściach drzew. Skutecznie atakuje 

różne owady, w tym jadowite pszczoły i osy. 

Pomrów wielki (Limax maximus) – gatunek ślimaka z 

rodziny pomrowiowatych. Wraz z pomrowiem czarniawym 

są największymi z polskich ślimaków nagich. Jest gatunkiem 

inwazyjnym. Można go spotkać w zaroślach, lasach, parkach, 

ogrodach, ale także w pobliżu domów, tuneli foliowych i 

szklarni. Zamieszkuje tereny podmokłe, ukrywa się w 

trawach i różnego rodzaju zacienionych miejscach. Unika 

miejsc suchych i nasłonecznionych. Szczególnie lubi miejsca 

z rozkładającą się materią organiczną. Odżywia się 

rozkładającą się materią 

organiczną oraz grzybami. 

Ślimak winniczek (Helix pomatia) – gatunek lądowego 

ślimaka płucodysznego z rodziny ślimakowatych. 

Zamieszkuje obszary o dużej wilgotności, lasy, parki, 

ogrody. Żywi się świeżymi liśćmi, stąd często uważany za 

szkodnika ogrodów. Zimuje w ściółce, ukryty pod 

roślinnością.  

Zbrojnica krwista (Formica sanguinea) – gatunek mrówki z 

podrodziny Formicinae. Zbójnica krwista wykorzystuje inne 

mrówki z rodzaju Formica (pierwomrówka łagodna, 

pierwomrówka żwirowa, pierwomrówka krasnolica), które co 

jakiś czas napada w celu porwania do swojego gniazda nowych 

poczwarek. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Owady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prostoskrzyd%C5%82e
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasikonikowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owady
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3zkowate


Żuk wiosenny (Trypocopris vernalis) – gatunek chrząszcza z rodziny 

gnojarzowatych, należą do grupy owadów zwanych koprofagami 

(zjadacze odchodów). Dorosłe osobniki wyszukują odchody kierując 

się węchem, formują z nich kulki, zagrzebują pod ziemią i znoszą do 

wewnątrz jaja. Larwy mają formę pędrakowatą. 

 

 

Płazy i gady 

 

Poza okresem godowym w zadrzewieniach można spotkać kilka gatunków płazów 

bezogonowych np.: rzekotkę drzewną, grzebiuszkę ziemną, ropuchę szarą, zieloną i paskówkę, 

a także okazjonalnie żabę trawną i zwinkę. Gady są reprezentowane przez jaszczurkę zwinkę i 

żyworodną, padalca, zaskrońca i żmiję zygzakowatą. 

 

Ropucha zwyczajna (Bufo bufo) – gatunek płaza, największa z żyjących w Polsce ropuch, 

prowadzi wieczorny i nocny lądowy tryb życia (młode polują także w ciągu dnia), do wody 

wchodzi tylko podczas godów. Poluje na duże dżdżownice, 

nagie ślimaki, owady, pająki. Czasem łowi także drobne 

kręgowce – inne płazy, gady, a nawet małe gryzonie i pisklęta 

ptaków. Jest bardzo pożyteczna w walce ze szkodnikami 

ogrodów i pól. Jako zwierzę o nocnym trybie życia zastępuje 

śpiące wtedy ptaki owadożerne. Masowo zjada szkodniki, 

takie jak owady i ślimaki. Ponadto jest jednym z nielicznych 

zwierząt pożerających stonkę ziemniaczaną. Za kryjówki 

obiera sobie zazwyczaj nory kretów i gryzoni (albo wykopane 

samodzielnie), szpary między korzeniami drzew lub gęste krzewy. W sen zimowy zapada późną 

jesienią. Zimuje zagrzebana w ziemi lub w piwnicach. 

Rzekotka drzewna (Hyla arborea) – gatunek płaza z rodziny 

rzekotkowatych. Nasz jedyny płaz nadrzewny. Zajmuje różnorodne 

środowiska roślinne, zarówno lasy, tereny krzewiaste, jak i porośnięte 

niższą roślinnością. Rozmnaża się w różnorodnych zbiornikach wód 

stojących, w tym sztucznych. Żywi się drobnymi bezkręgowcami, 

głównie owadami (zwłaszcza chrząszcze) i pająkami. Menu zmienia się 

w zależności od miesiąca i roku. Zdarzają się w nim też jaja innych 

płazów. Zimuje w kryjówkach na lądzie. 

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) – 

gatunek jaszczurki z rodziny jaszczurek 

właściwych. Występuje na terenie całej 

Polski i podlega częściowej ochronie gatunkowej. Jest 

najczęściej występującym gadem na terenie kraju. Żywi się 

owadami i innymi bezkręgowcami. Zwinka preferuje siedliska 

nizinne. Najczęściej można ją spotkać w niskiej trawie, 

wygrzewającą się w słońcu. Jest bardzo ciepłolubna. 

Padalec zwyczajny (Anguis fragilis) – gatunek 

beznogiej jaszczurki z rodziny padalcowatych. 

Gad poluje głównie na ślimaki nagie i 

dżdżownice, nie jest zbyt szybki. Porusza się, 

wykonując wężowate ruchy ciała. Jest 

jajożyworodny, młode opuszczają osłonki jajowe 

wkrótce po ich zniesieniu. 

 

 

 



Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – gatunek 

niejadowitego węża z rodziny połozowatych, żywi się 

płazami, rybami albo małymi gryzoniami, które połyka bez 

uprzedniego uśmiercania. Atakuje tylko poruszające się 

zwierzęta. Zaskroniec bardzo lubi przebywać na obszarach 

podmokłych, bagnistych, niedaleko jezior i bardzo dobrze 

pływa oraz nurkuje. Niektóre zaskrońce zwyczajne można 

zobaczyć nad morzem. Jest jajorodny. Młode zaskrońce lęgną 

się wczesną jesienią. Czasami zaskrońce zapuszczają się 

niedaleko domów (ogródków), nie czyniąc nic złego ludziom. Są niegroźne i wręcz unikają 

ludzi. Nie należy brać go do rąk, gdyż złapany wydziela cuchnącą substancję. 

 

Ptaki zadrzewień 

 

Specyfika  upraw i system zadrzewień bywają często jednym z najważniejszych 

biotopów do lęgów wielu gatunków ptaków. Zadrzewienia, szczególnie z obfitym podszyciem 

krzewów, takich jak głóg, bez czarny, tarnina i inne, należą do najkorzystniejszych miejsc 

pobytów ptaków. W zadrzewieniach występują ptaki o zróżnicowanych upodobaniach. 

Znajdziemy tam ptaki otwartych pól - np. pliszkę żółtą, pokląskwę; ptaki obrzeży lasu – np. 

srokosza, pokrzewkę ogrodową; ptaki wnętrza lasu – np. dzięcioły, strzyżyka, rudzika; ptaki 

krajobrazu rolniczego – np. trznadla, potrzeszcza, ortolana. Charakterystyczna dla zadrzewień 

dzierzba gąsiorek buduje swe gniazdo w ciernistych krzewach lub w ich pobliżu, wykorzystując 

ciernie jako swoistą spiżarnię. Same pola z miedzami i nieużytkami są kluczowe dla istnienia 

skowronka czy pokląskwy.  

Są to miejsca stosunkowo dobrze nasłonecznione, dostarczają ptakom dogodnych 

miejsc do gniazdowania, a także do obserwacji i żerowania. Krzewy owocujące obfitują w 

pokarm na czas zimy. Ptaki są w stania wtedy znacznie ograniczać występowanie szkodników 

owadzich pól uprawnych, będąc największymi sprzymierzeńcami rolnika. Ptaki w sezonie 

lęgowym zjadają nawet do 100 kg owadów na każdy 1km długości zadrzewienia.  

 

Pustułka (Falco tinnunculus) – gatunek średniej wielkości ptaka 

drapieżnego z rodziny sokołowatych. Występuje najczęściej w 

zadrzewieniach śródpolnych z kępami wysokich drzew, głównie 

sosen, obrzeżach rozległych lasów wśród pól i łąk. Bardzo często w 

okolicach bezleśnych, rolnych i terenach zurbanizowanych w 

centrach dużych miast. Poluje na drobne kręgowce i większe owady. 

Dzierzba gąsiorek (Lanius collurio) – gatunek małego ptaka 

wędrownego z rodziny dzierzb. Środowiskiem są nasłonecznione, 

otwarte, suche tereny z ciernistymi krzewami, a także wrzosowiska, 

torfowiska oraz wszelkie zarośla. 

Spotykany także w śródpolnych 

zadrzewieniach, kilkunastoletnich 

młodnikach, zaroślach, w zdziczałych ogrodach, sadach, winnicach, 

na nieużytkach, łąkach i obrzeżach lub w zrębach lasów, na polach 

z samotnymi krzewami lub z kępami drzew, wzdłuż dróg i rowów. 

Gąsiorki widuje się też w leśnych uprawach. Zjada owady 

(najchętniej chrząszcze i pasikoniki), rzadziej małe kręgowce jak nornice, myszy oraz drobne 

ptaki, często pisklęta ptaków śpiewających oraz małe gady. 



Sowa uszata (Asio otus) – gatunek ptaka drapieżnego z rodziny 

puszczykowatych. Zasiedla wysokopienne lasy iglaste lub 

mieszane i ich obrzeża, zadrzewienia śródpolne i nadrzeczne, parki 

o gęstym zadrzewieniu, gdzie może znaleźć miejsce do 

gniazdowania i schronienia. Liczniejsza w lasach iglastych; 

wszędzie tam gdzie występują wysokie, stare drzewa, a w pobliżu 

są tereny otwarte, o mozaikowatym krajobrazie, odpowiednie do 

polowania - łąki, torfowiska lub pola. Polują nocą na otwartych 

przestrzeniach – łąkach, ugorach, polach uprawnych, natomiast 

prawie nigdy w lasach, gdzie gniazdują i odpoczywają w dzień. 

Żywią się prawie wyłącznie 

gryzoniami – nornikami i myszami 

oraz innymi drobnymi ssakami do rozmiarów szczura, jak 

ryjówki. 

Zaganiacz (Hippolais icterina) – gatunek niewielkiego ptaka 

wędrownego z rodziny trzciniaków, gnieździ się w krzewach lub 

małych drzewach. Odżywia się owadami i pająkami. Czasem je 

też jagody, owoce czereśni i innych drzew uprawnych, czarnego 

bzu i porzeczki. 

Kwiczoł (Turdus pilaris) – gatunek niewielkiego ptaka 

wędrownego z rodziny drozdowatych. Środowiskiem 

bytowania są skraje wilgotnych lasów łęgowych, zwłaszcza 

topolowych, zadrzewione brzegi rzek i inne niewielkie 

zadrzewienia. Obecnie gniazduje również coraz liczniej w 

miejskich parkach, w ogrodach, sadach, alejach i na 

cmentarzach z wysokimi drzewami. Na północy lęgowy także 

w górskich brzezinach, a nawet w tundrze, gdzie z braku drzew 

zakłada gniazda na budynkach i innych konstrukcjach. Na 

zimowiskach preferuje krajobraz rolniczy oraz miasta. 

Odżywia się drobnymi bezkręgowcami wyszukiwanymi w 

ziemi, głównie owadami i ich larwami oraz dżdżownicami, a także nasionami i owocami. 

Jesienią i zimą zjada głównie jagody i owoce, np. jałowca, głogu oraz 

jarzębinę, jabłka. 

Dzięcioł zielony (Picus viridis) – gatunek średniej wielkości ptaka z 

rodziny dzięciołowatych, obecnie zamieszkuje skraje świetlistych 

lasów liściastych i mieszanych, a także mniejsze zadrzewienia 

śródpolne, stare parki, sady i aleje, zwykle w pobliżu łąk na których 

żeruje, również szpalery drzew wśród pól. Wśród dzięciołów jest to 

gatunek najczęściej żerujący na ziemi. Dzięcioł zielony żywi się 

zbieranymi na ziemi owadami, głównie różnymi gatunkami mrówek i 

ich larwami. 

Sikora modra (Cyanistes 

caeruleus) – gatunek 

niewielkiego, osiadłego (niektóre populacje 

wędrowne) ptaka z rodziny sikor, zasiedla ona lasy; 

prześwietlone, słoneczne lasy liściaste i mieszane 

oraz wszelkie zadrzewienia, w tym śródpolne, parki, 

sady, aleje, krzewy, skwery, doliny większych rzek i 

ogrody. Tam znajduje miejsce na gniazdo i 

wystarczającą ilość pokarmu. Unika lasów iglastych 

i suchych sośnin, gęstych, ciemnych lasów, a jeśli 

wybiera je za swój biotop to muszą mieć dobrze 

rozwiniętą strukturę i posiadać dziuplaste drzewa. 



Preferuje lasy olszowe z domieszką dębów. Zjada owady, pajęczaki i inne drobne bezkręgowce 

oraz małe nasiona (również drzew). Wiosną oprócz pokarmu roślinnego je również nektar 

wierzbowy, pączki i soki drzew, a jesienią jagody. Zimą nasiona jagody i inne owoce i tłuszcze 

podawane w karmniku. 

Pokrzewka cierniówka (Curruca communis) – gatunek 

małego ptaka wędrownego z rodziny pokrzewkowatych, 

zamieszkuje śródpolne zarośla, nawet bardzo niskie gęste 

kępy krzewów lub bylin na nasłonecznionych 

stanowiskach. Sprawia to, że trudno zobaczyć tego ptaka. 

Jako jedyna z pokrzewek zasiedla tereny bezdrzewne w 

krajobrazie rolniczym i łąkowym. Częsta pojawia się na 

obrzeżach miast i terenach ruderalnych, skrajach lasów, 

zrębach, ogrodach, wrzosowiskach, sadach, parkach, 

kępach krzewów przy drogach i nad strumieniami, łąkach, miedzach, rowach i polach. Nie 

zamieszkuje zwartych zarośli i lasów. Na jej pożywienie składają się owady, pająki i jagody. 

Trznadel (Emberiza citrinella) – gatunek małego, częściowo wędrownego ptaka z rodziny 

trznadli, zajmuje wiele siedlisk – różnorodne obszary dobrze nasłonecznione, będące mozaiką 

zadrzewień, krzewów i terenów otwartych, np. obrzeża 

widnych lasów liściastych i borów, pola, łąki (choć musi 

tu rosnąć choć parę drzew lub krzewów), polany, 

zarośla, drzewa owocowe, sady, budynki i ogrody. 

Spotkać go można od nizin po piętro kosodrzewiny i w 

pobliżu potoków i rzek. Unika miast, choć jest 

spotykany na obrzeżach wsi (zimą odwiedza je 

stadami). Nie występuje też w zwartych drzewostanach. 

Trznadle nie boją się ludzi, więc można je zobaczyć na 

wsiach, przy szosach, gdzie wyszukuje ziaren i nasion 

najróżniejszych chwastów. Wiosną i w lecie oprócz nasion 

ich pożywienie stanowią głównie owady (dorosłe, larwy, 

poczwarki i jaja), pająki i inne bezkręgowce, a jesienią i zimą 

nasiona traw, najróżniejszych chwastów i ziarna zbóż. 

Kuropatwa (Perdix perdix) – gatunek dużego, osiadłego 

ptaka z rodziny kurowatych, gnieździ się na ziemi. Odżywia 

się zielonymi częściami roślin, nasionami i owadami. 

Bażant obrożny (Phasianus colchicus) – gatunek średniej 

wielkości, zasadniczo osiadłego (choć samce mogą koczować) ptaka z rodziny kurowatych, 

zdolności adaptacyjne sprawiły, że bażant jest najliczniejszym dużym ptakiem w Europie 

Środkowej występującym na otwartych 

przestrzeniach. Zasiedla otwarte tereny o licznych 

śródpolnych krzewach, skraje pól, szuwarów, 

świetlistych lasów, śródpolne gaje, uprawne pola z 

zakrzewionymi miedzami i ugorami oraz nadrzeczne 

zarośla blisko wody – stawy, mokradła i rzeki. W 

okresie lęgowym odbywa tam toki i szuka pokarmu. 

Preferuje obszary, gdzie może skorzystać z kryjówek 

i zostać bezpiecznie na noc. Zimą wybiera siedliska 

bogatsze w kryjówki i chroniące przed wiatrem i 

wysokim śniegiem. Mogą to być pasy trzcin i doliny 

rzek, gdzie spotyka się często wtedy duże stada bażantów. Pokarm roślinny – zimą i po zbiorach 

zbóż latem nasiona i owoce leśne bylin oraz roślin drzewiastych, oprócz tego zielone roślin, 

korzonki, jagody i ziarno chwastów i zbóż. Latem dieta wzbogacona jest o duże ilości owadów, 

w tym stonkę ziemniaczaną oraz mrówki (i ich jaja),muchy, poza tym dżdżownice, ślimaki. 

 



Sroka (Pica pica) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny krukowatych, pierwotnie 

zamieszkiwała tylko nadrzeczne zarośla, szczególnie kolczaste zakrzewienia głogu, obrzeża 

lasów i bardzo małe, młode drzewostany z domieszką olchy, wierzby, osiki i brzozy. Sroka 

obecnie występuje często również w krajobrazie 

rolniczym – na polach i łąkach z kępami drzew i 

krzewów, w sadach i ogrodach niedaleko osiedli 

ludzkich, w parkach, na wsiach i w niektórych 

dzielnicach miast i zadrzewieniach w dolinach rzek. 

Skład pożywienia sroki bardzo urozmaicony: od 

owadów i larw owadów (szczególnie lubi chrząszcze), 

pająków, robaków, dżdżownic, jaszczurek, żab i innych 

płazów, ślimaków i myszy oraz szczurów, po ziarno 

zbóż, nasiona chwastów, różne jagody i owoce, jaja i pisklęta ptaków (plądruje gniazda innych 

ptaków śpiewających i łownych), a nawet i małe kurczaki. Sroka żeruje przeważnie na ziemi w 

poszukiwaniu bezkręgowców. Chętnie zjada padlinę albo odpadki organiczne i znajdowane w 

kontenerach na śmieci. 

Pliszka żółta, wolarka (Motacilla flava) – gatunek małego ptaka z rodziny pliszkowatych, 

zasiedla otwarte przestrzenie, umiarkowanie wilgotne 

łąki typu grądów o krótkiej trawie i pastwiska z 

pojedynczymi wysokimi roślinami i kępami, depresje, 

doliny rzek, nieużytki, pola uprawne (głównie rzepaku i 

roślin okopowych), tereny wydmowe, pola uprawne, 

skraje bagien oraz stawów i tereny ruderalne na 

obrzeżach miast. Odżywia się głównie pokarmem 

zwierzęcym. Drobne owady, chrząszcze i ich larwy 

(pędraki), muchy, koniki polne oraz pająki, dżdżownice, 

małe mięczaki. Owady i inna zdobycz łapana jest w 

locie, z roślin i na ziemi, jak też na pasącym się bydle (z 

tego powodu nazywana bywa niekiedy "wolarką"). 

Ssaki zadrzewień 

Zadrzewienia śródpolne są całorocznym środowiskiem życia wielu gatunków ssaków. 

Spotkać tu można lisa, kunę domową, łasicę, zająca szaraka i sarnę, a także wiele gatunków 

gryzoni i owadożernych. Zadrzewienia stanowią bowiem źródło pokarmu czy też dają 

schronienie, umożliwiając przetrzymanie zabiegów agrotechnicznych czy niesprzyjających 

warunków atmosferycznych np. dla jeży, borsuków, kretów. Większe zwierzęta: sarny, dziki, 

a nawet wilki okresowo bardzo chętnie wykorzystują zadrzewienia o gęstym podszyciu, 

zagłębienia terenu z wysoką roślinnością zielną, szuwar wokół oczek, jako schronienie, 

wodopoje, miejsce kąpieli błotnych i żerowisko w zimie. Zadrzewienia są łącznikami na 

obszarze rolniczym pomiędzy obiektami tworząc korytarze ekologiczne, stanowiąc szlaki 

migracji oraz refugia dla roślin i zwierząt ustępujących z pól. Dawniej tę funkcję pełniły doliny 

rzeczne, jednak wzrost urbanizacji zniszczył je. Obecnie są to głównie zadrzewienia pasowe, 

cieki wraz z obrzeżami, miedze i przytorza. 

Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius) 

gatunek niewielkiego, rudego gryzonia z rodziny 

popielicowatych, występuje głównie w lasach i większych 

zadrzewieniach, szczególnie preferuje zarośla 

leszczynowe. W lasach przebywa najczęściej w warstwie 

podszytu. Prowadzi nocny tryb życia. W dzień przebywa 

w wybudowanych przez siebie gniazdach. Buduje dwa 

rodzaje gniazd. Jedno z nich to gniazdo lęgowe. Ma ono 



jedno tylko wejście, jest umieszczone nisko nad ziemią w gęstych krzakach i miękko 

wyścielone. Drugi typ gniazda służy jej jako dzienna kryjówka. Jest ono zbudowane mniej 

starannie i umieszczone wyżej. Na zimę zapada w sen zimowy, trwający od października do 

początku kwietnia. Żywi się przede wszystkim pokarmem roślinnym – jagodami i innymi 

owocami, żołędziami, orzechami, nasionami buka. Oprócz tego zjada też pewne ilości owadów. 

W Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej.  

Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) – gatunek małego ssaka z rodziny ryjówkowatych, w 

Polsce należy do najpospolitszych ssaków. Żyje w różnych 

środowiskach: w ogrodach, lasach liściastych i mieszanych, 

na zakrzewionych łąkach. Gniazda buduje pod ziemią, pod 

gęstą roślinnością lub przy próchniejących pniach. Jest 

pożyteczna ze względu na swoją owadożerność i dlatego 

podlega ochronie. Ryjówka aksamitna jest bardzo 

żarłocznym zwierzęciem, żeruje całą dobę i zjada w tym 

czasie pokarm o masie 80–90% ciężaru jej ciała, jedząc co 

2–3 godziny. Bez pożywienia ginie w ciągu 10 godzin. Z 

uwagi na zbyt niską masę ciała (niskie rezerwy tłuszczu) 

ryjówka aksamitna nie zapada w sen zimowy. 

Jeż europejski (Erinaceus europaeus) – gatunek 

ssaka łożyskowego z rodziny jeżowatych, 

zamieszkuje widne lasy z bogatym podszyciem, 

zarośla, obrzeża obszarów zabudowanych, także 

parki miejskie i ogrody. Jest największym ssakiem 

owadożernym w naszym kraju. Jeż prowadzi nocny 

tryb życia. Na pokarm jeży składają się głównie 

ślimaki, dżdżownice/pierścienice, szarańczaki, 

jaszczurki, węże, chrząszcze i inne owady, niekiedy 

żaby, małe gryzonie, jaja i pisklęta ptaków, a czasami 

padlina i owoce opadłe z drzew. Jednak głównym 

składnikiem pokarmu z uwagi na masowe 

występowanie i łatwość zdobycia są dżdżownice. Zimę przesypia. Jest gatunkiem chronionym. 

Łasica łaska (Mustela nivalis) – gatunek niewielkiego 

drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych, jest aktywna w 

dzień i w nocy, dlatego czasem pada ofiarą sów. W zimie 

poluje pod śniegiem. Dzięki swym małym rozmiarom dostaje 

się bez trudu do kryjówek swych ofiar. Podstawowym 

pokarmem łasicy są drobne zwierzęta, głównie myszy, które 

łowi w norach. Zjada także ptasie jaja, żaby, jaszczurki, 

drobne ptaki, czasem króliki. Przy większej dostępności 

pokarmu robi zapasy. Łasica pospolita gniazduje w norach. 

Jest gatunkiem chronionym. 

Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) – gatunek niewielkiego 

gryzonia z rodziny myszowatych, jej siedliskiem są zarośla w 

obrzeżach lasów oraz parki, pola i polany leśne, zimą przenosi się 

do budynków. Mysz ta aktywna jest o zmierzchu i w nocy. W jej 

pokarmie dominują nasiona traw, ziół i drzew, pąki i pędy roślin, 

owoce, grzyby, owady, pająki oraz ślimaki. Kopie głębokie nory, 

w których gromadzi zapasy na zimę. Dzięki swojej liczebności 

jest częstym składnikiem jadłospisu sów i drapieżnych ssaków. 



Zając szarak (Lepus europaeus) – gatunek ssaka z rodziny zającowatych, jest typowo 

stepowym gatunkiem. Występuje przeważnie na otwartych obszarach upraw rolniczych i łąk i 

w młodnikach śródpolnych. Zając w dużych lasach występuje 

rzadko. Nie lubi obszarów bagiennych i podmokłych. Zimą 

zające, zmuszone głodem często żerują w nieogrodzonych 

sadach. Zające są wyłącznie roślinożerne. Piją wodę ze 

zbiorników sporadycznie, najczęściej wystarcza im rosa z 

roślin, którymi się żywią. Wiosną i latem spożywają 

niewielkie nadziemne części roślin, jesienią mogą zjadać 

korzonki lub inny wydobywany spod ziemi pokarm roślinny. 

W zimie obgryzają gałązki drzew i krzewów, wczesną wiosną zjadają młode pędy. Zające 

szaraki nie kopią nor. Śpią w wyciśniętych podczas leżenia nieckach, które nazywa się 

kotlinkami. Odżywiają się zarówno w dzień, jak i w nocy. 

Kuna domowa zwana też kamionką (Martes foina) – 

synantropijny gatunek niewielkiego ssaka drapieżnego z 

rodziny łasicowatych, jest aktywna nocą, żywi się 

gryzoniami, ptakami i ich jajami, żabami i owadami. Dość 

duży udział w jej diecie mają owoce. W jaskiniach poluje 

na nietoperze. W zabudowaniach gospodarskich tępi 

szczury i myszy, wyrządza jednak również szkody wśród 

drobiu. Na wspólnych stanowiskach konkuruje z kuną 

leśną. Jest gatunkiem chronionym. 
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