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1. CELE I UMIEJSCOWIENIE OPRACOWANIA 

Suplement: „Pnącza w mieście – ocena stanu” jest uzupełnieniem Załącznika III „Standardy 

zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni” i stanowi część dokumentującą zarówno 

pozytywne, jak i negatywne rozwiązania / sytuacje odnotowane przede wszystkim w terenach zieleni 

Krakowa. Zawiera także warte polecenia wzorcowe rozwiązania zastosowane w terenach zieleni w 

Murowanej Goślinie (Wielkopolska) Poznaniu, Zurychu, Matsumoto (Japonia).   

2. METODYKA OPRACOWANIA 

 Wizje terenowe wybranych ogólnie dostępnych terenów zieleni Krakowa – ważnych arterii 

komunikacyjnych miasta (ciągi ekranów akustycznych), parków, ulic, placów miejskich, galerii 

handlowych – od lipca 2015 do końca listopada 2016, sporządzenie notatek i dokumentacji 

fotograficznej.  

 Materiał dokumentacyjny z pozostałych miejsc zebrano  w okresie od kwietnia 2013 do grudnia 

2016 roku.  

 W suplemencie przedstawiono typowe, wybrane z wielu: pozytywne oraz negatywne przypadki  i 

rozwiązania, które mogą w przyszłości generować problemy w zarządzaniu drzewostanem w 

Krakowie.  

3. WYNIKI – ANALIZA PRZYPADKÓW 

3.1.  Ocena i wytyczne wykorzystania pnączy do obsadzania ekranów 

akustycznych i obiektów architektury krajobrazu w Krakowie.  

3.1.1. Ekrany, aspekty techniczne budowy, metody wspinania się pnączy 

Ekrany akustyczne  towarzyszące ciągom komunikacyjnym, w pobliżu których poziom hałasu 

przekracza dopuszczalne normy, wrosły już na stałe w drogowy  pejzaż. Mimo iż czyni się wiele, aby 

poprawić ich jakość, wykorzystując do budowy różne materiały i uszlachetniając faktury ścian, to 

jednak ich obraz nie poprawia estetyki miast. 

 

 

Ryc. 1. Ekrany akustyczne typu „zielona ściana”.  Kraków - Rżąka (Muras P. 03. 2016). 
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Ryc. 2. Ekrany akustyczne typu „zielona ściana”. Kraków - Ruczaj (Muras P. 03.2016). 

 

Długie ciągi  jednolitych  konstrukcji dzielą miejską przestrzeń i potęgują klaustrofobiczne 

odczucia. Monolityczne „nagie” ściany,  szczególnie drażnią mieszkańców dzielnic, w których brak 

właściwie urządzonej i utrzymanej zieleni jest szczególnie dokuczliwy. Ekrany chroniąc przed hałasem 

- nie chronią przed pyłami wytwarzanymi i obecnymi w przestrzeniach komunikacyjnych. Jednak 

odpowiednio zaprojektowane i wykonane, mogą służyć jako podpory i przestrzeń  dla pnączy. Ta 

szczególna grupa roślin - w swoim naturalnym środowisku - wykorzystuje do wzrostu różne podpory, 

którymi w naturze bywają np. skały, ale najczęściej wspinają się po pniach i gałęziach drzew i 

krzewów. Pnącza porastające ekrany mogą być cennym dopełnieniem zieleni wysokiej, a tam gdzie 

drzew i krzewów brak, są często jedynym ich substytutem. Pnącza pełnią taką samą rolę w 

środowisku jak każda inna roślinność,  wpływając korzystnie na jego mikroklimat [1]. Rośliny 

wytwarzające dużą masę liści - a sumaryczna powierzchnia blaszek liściowych pnączy (wysoki indeks 

LAI) odpowiada powierzchni liści dużego drzewa - spełniają rolę filtrów oczyszczających powietrze. 

Liście pnączy spowalniają ruch powietrza i wywołują turbulencje, strącające drobne cząstki 

zanieczyszczeń, zaś te pokryte kutnerem i woskami są wydajnymi absorbentami m.in. pyłów PM10. 

Zielona płaszczyzna pokryta winobluszczem pięciolistkowym (Parthenocissus quinquefolia) jest w 

stanie zatrzymać w sezonie wegetacyjnym do 4g/m2  pyłów PM10. Bluszcz pospolity (Hedera helix) 

może zaabsorbować ich nawet do 6 g/m2 [2]. Ponieważ jest gatunkiem zawsze zielonym, jego liście 

pozostają aktywnym filtrem także w okresie zimy. Rozwój pnączy na ekranach w miastach jest 

zależny od czynników klimatycznych i stanowiska (rodzaj podłoża - gleby, zasolenie, odczyn pH, 

stosunki wodne, roślinność istniejąca, np. zachwaszczenie) [3].  Na przyjęcie i dalszy rozwój mają 

także wpływ: sposób sadzenia, pielęgnacja oraz zanieczyszczenie środowiska. Dobór rośliny do typu 

ekranu (i odwrotnie) jest ściśle zależny od sposobu, w  jaki przyczepia się ona do podpory. 
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Ze względu na sposób wspinania się po podporach  rozróżniamy pnącza: owijające się pędami, 

ogonkami liściowymi lub wąsami  oraz pnącza samoczepne, czepiające się podpór za pomocą wąsów 

z przylgami lub korzeni czepnych [4].  

Praktyka wskazuje, że jednym z najważniejszych elementów decydujących o sukcesie w 

„zasiedleniu” ekranu jest jego konstrukcja i materiały użyte do budowy. Ten aspekt podkreślają sami 

projektanci i wytwórcy, oceniając przydatność istniejących już typów ekranów akustycznych do 

obsadzenia. Przemysław Czaja [5] wskazuje, że  ekrany o  powierzchniach gładkich: wykonanych z 

PCV oraz z blach aluminiowych lub stalowych  perforowanych od strony akustycznej są zupełnie 

nieprzydatne do obsadzania, gdyż ich gładkość, złuszczające się lakierowane powierzchnie oraz 

warstwy korodujące  uniemożliwiają zaczepienie się nawet przylgoczepnych pnączy. Niską  ocenę 

uzyskały także ekrany o powierzchni drewnianej.  Teoretycznie „przyjazna” porowata powierzchnia 

umożliwia rozwój jedynie pnączom samoczepnym. Słaba  jakość użytego drewna  powoduje, że są 

one mało trwałe, a przylgi roślin pnących bardzo łatwo się zrywają ze złuszczających się powierzchni. 

 O wiele lepsze warunki znajdują pnącza na panelach o betonowej konstrukcji, z powierzchnią 

akustyczną wykonaną z różnego rodzaju mieszanek betonu z trocinami, drewnem i keramzytem. 

Dobre warunki do rozwoju znajdują tutaj zarówno rośliny przylgo- jak i korzenioczepne. Aby 

umożliwić rozwój innym pnączom ciągi ekranów muszą jednak być uzupełnione o podpory z 

wykorzystaniem np. słupów wsporczych, posiadających kratownice (HEB, HEA). Wtedy rosną tam 

dobrze także pnącza czepiające się wąsami i owijające się pędami oraz ogonkami liściowymi [5]. 
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3.1.2. Ekrany i pnącza w Krakowie. Praktyka i doświadczenia 

 

Ryc. 3. Gwarancja sukcesu – czepiający się korzeniami i wrastający pędami pod odsunięte poziome 

pręty ekranu „zielona sciana” – bluszcz pospolity (Hedera helix). Takiej masy nie oderwie żaden 

czynnik pogodowy. Kolekcja pnączy WBiO UR w Krakowie – ekran przy al. 29 Listopada (Muras P. 10. 

2015). 

 

 

Ryc. 4. Najlepiej mocujące się pnącze – bluszcz pospolity (Hedera helix). Wystawa północno-

zachodnia ekranu.  Kraków- Rżąka (Muras P. 20. 03. 2016). 

Najlepszym rozwiązaniem – pod względem przydatności do obsadzenia – jest ekran akustyczny 

typu „zielona ściana”, którego zewnętrznym elementem konstrukcyjnym jest ocynkowana krata, 
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stanowiąca podporę dla pnączy. Zielonymi elementami jest tutaj siatka PVC oraz geowłóknina kryjąca 

wnętrze ściany.  

 

Ryc. 5. Czepiający się przylgami winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia var. 

murorum) i dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus ) ‘Diana’. Kolekcja pnączy WBiO UR w 

Krakowie – ekran al. 29 Listopada (Muras P. 10. 2015). 

Według danych ZIKiT, długość ekranów wynosi w Krakowie około 27 km, w tym ponad 17 km 

jest zbudowane z „zielonej ściany”, albo zawiera jej elementy [6]. Stwarza to spore możliwości 

wprowadzenia do miasta dodatkowej zieleni. 

Niewątpliwie najczęściej spotykanymi pnączami na ekranach są winobluszcze, zwłaszcza 

pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia). Do jego popularności przyczyniła się wysoka 

mrozoodporność, plastyczność środowiskowa, łatwość czepiania się oraz wysoka wydajność 

fotosyntetyczna i oszczędna gospodarka wodna. Cechuje go również wysoka odporność na 

zanieczyszczenia i zdolność zatrzymywania pyłów PM10. Na ekranach „zielona ściana” dobrze rozwija 

się także winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata) [7]. Poleca się również inne pnącza 

m.in. z rodzaju: Clematis, Celastrus, Fallopia, Hedera, Vitis, czy Ampelopsis. Wybór powinien zależeć 

od stanowiska oraz rodzaju podpory [8].  

W Krakowie, doświadczalną kolekcję pnączy obejmującą 19 taksonów, można obserwować na  

ekranie typu „zielona ściana”, usytuowanym pomiędzy Aleją 29 Listopada a parkingiem przed 

budynkiem Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie. Ekran biegnie w linii północ–
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południe, z odchyleniem 25° w kierunku zachodnim (SSW).  Krzewy posadzono w kwietniu 2008 roku, 

po jego zewnętrznej (zachodniej) stronie. Każdy gatunek/odmianę posadzono w 3 powtórzeniach (po 

3 rośliny na module). Po posadzeniu pas terenu (o szerokości około 1m) pokryto matą  szkółkarską i 

ze względu na lekki spadek (około 15°), ściółkowano kruszywem porfirowym. Przez dwa pierwsze lata 

pnącza zasilano w kwietniu nawozami  Osmocote M3-4 o spowolnionym działaniu (10g/roślinę), a w 

okresie długotrwałej suszy podlewano. Pędy „doprowadzono” do modułu podporami bambusowymi  

- ze względu na betonowy cokół u podstawy i przymocowano do kraty. Pokrycie matą i kruszywem 

zabezpieczyło podłoże przed zachwaszczeniem przez cały okres obserwacji, a pielęgnacje umożliwiły 

prawidłowy rozwój (bez wypadów) w pierwszych latach. Zastosowane rozwiązanie można polecić 

jako wzorcowe w warunkach miejskich. 

 

Ryc. 6. Winnik tojadowaty (Ampelopsis aconitifolia) oraz winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus 

quinquefolia) ‘Troki’. Kolekcja pnączy WBiO UR w Krakowie – ekran przy  al. 29 Listopada. Widok od 

zewnętrznej strony alei (Muras P. 10. 2015). 

 

Ryc. 7. Winorośl pachnąca  (Vitis riparia), winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia 
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var. murorum),  rdestówka bucharska (Fallopia baldschuanica). Kolekcja pnączy WBiO UR w 

Krakowie. Widok od strony al. 29 Listopada (Muras P. 10. 2015). 

Na ekranach akustycznych w całym Krakowie dominuje winobluszcz pięciolistkowy 

(Parthenocissus quinquefolia). Pozostałe gatunki spotyka się rzadko. Jednak stan pokrycia ekranów – 

rozwój roślin jest bardzo różny. Podstawową barierą ograniczającą dostateczne umocowanie się na 

ścianie ekranu jest jego gładkość (perforowane blachy) i lakierowane powierzchnie. Tutaj - nawet 

pnącza przylgoczepne - mają problemy ze wzrostem. Przylgi odrywają się także (mimo początkowego 

zamocowania) od powierzchni zakurzonych i łuszczących się (elementy drewna i trocin). Drewniane 

listwowe elementy ścian nie  ułatwiają mocowania, gdyż płasko leżący pęd słabo mocuje przylgi w 

zagłębionych warstwach i tym samym liczba mocowań na jednostce długości  jest zbyt mała, w 

stosunku do masy rośliny. Na ekranach pozbawionych krat pnącza owijające się pędami i ogonkami 

liściowymi a także samymi wąsami nie mają szans wzrostu. Rosną tylko tam, gdzie istnieją szczeliny 

pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji, w które mogą wrastać młode pędy. Dotyczy to 

rdestówki bucharskiej (Fallopia baldschuanica) i dławisza okrągłolistnego (Celastrus orbiculatus), 

któremu w pewnym stopniu pomagają w zaczepianiu się twarde łuski otaczające odstające pąki.  

 

 

Ryc. 8. Dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus), pnącze owijające się pędami  oplata pionowe 

elementy kraty zielonego ekranu. Kraków - Rżąka (Muras P. 20. 03. 2016). 

Czynnikiem  silnie hamującym rozwój pnączy na ekranach jest wiatr. Mimo, iż większa część 

Krakowa ma słabe warunki wentylacji, to jednak w zawężonych kanałach komunikacyjnych  
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odczuwamy jego przyśpieszenie. Na obszarze Krakowa dominują  wiatry z kierunku zachodniego – 25 

% i zachodnio-południowego – 16,3% [9]. Z tych samych kierunków  pojawiają się silne wiatry 

burzowo-huraganowe, napierające i ssące, które wiejąc równolegle do płaszczyzn ekranu czynią 

największe szkody. Jeśli silnemu wiatrowi towarzyszy intensywny opad deszczu, lub wczesnego 

śniegu, obciążający dodatkowo roślinę, to dochodzi do prawie całkowitego oderwania pnączy z 

ekranu, gdy tymczasem z drugiej strony ulicy po stronie zawietrznej pnącza rozwijają się bujnie i 

szybko osiągają  szczyt ekranu. Takie sytuacje odnotowano  na prawie 30 % ekranów. 

  

Ryc. 9. Dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus). L - strona zawietrzna (wschodnia); P – strona 

nawietrzna (zachodnia) tego samego ekranu. Kraków - Rżąka (Muras P. 20. 08. 2016r.). 
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Ryc. 10. Strona nawietrzna - zerwane z ekranu przez boczne uderzenia wiatru pędy winobluszczu 

pięciolistkowego (Parthenocissus quinquefolia) Kraków - Rżąka (Muras P. 03. 2016 r.). 

Analiza stanu roślin na „zielonej ścianie” w kolekcji WBiO w miejscu zacisznym, gdzie 

najczęściej wiejące wiatry  dociskały pędy do ściany, potwierdziła to zjawisko. Burzowe opady oraz 

okiść powodowały stałe zrzucanie pnączy. Największe straty odnotowano u roślin owijających się 

ogonkami liściowymi. Pręty kraty „zielonej ściany” są odsunięte 5- 6 mm od powierzchni ściany. Jest 

to zbyt mała szczelina, aby średniej wielkości młode liście wsunęły się i owinęły ogonkami. Brak 

możliwości stałego zamocowania, duży ciężar mokrych roślin, powtarzające się osuwanie oraz 

pękanie pędów spowodowały obumarcie wszystkich powojników z grupy Tangutica (okazały się 

dodatkowo także wrażliwe na suszę) oraz Atragene i Viticella. Jedynym powojnikiem rozwijającym się 

- chociaż z umiarkowanym skutkiem - jest obecnie powojnik ‘Paul Farges’ SUMMER SNOW, który pnie 

się po pędach rosnącego w sąsiedztwie winobluszczu pięciolistkowego.   
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Ryc. 11. Powojnik ‘Lambton Park’ z grupy Tangutica, bez możliwości zaczepienia na ekranie „zielona 

ściana”, po 3 sezonach wegetacyjnych. Kolekcja pnączy WBiO UR w Krakowie – ekran al. 29 Listopada 

(Muras P. 10. 2010 r.). 

Odrywanie przez silne wiatry napierające i zasysające dotyczy także silnie przytwierdzających 

się winobluszczów. Obserwacje ekranów typu „zielona ściana” wykazały istnienie dwóch wersji  

ułożenia krat cynkowanych.  Najczęściej (na szczęście) występuje krata o poziomym  układzie prętów 

odsuniętych od ściany. Ponieważ zasadniczy rozwój pnączy ukierunkowany jest ku górze, wtedy silnie 

przyrastające rośliny nie tylko przytwierdzają się przylgami i wąsami, ale także podsuwają 

początkowo cienkie jeszcze pędy pod poziome pręty.  Mocowanie jest skuteczne, wiaty nie zrywają 

pędów. Jeśli krata odstaje elementami pionowymi, odnotowujemy „wyprowadzanie”, ślizganie się ku 

górze silnych pędów winobluszczów, które jednak nie uzyskują dodatkowego mocowania pod 

prętami.  Ten fakt powinien być uwzględniany przez producentów ekranów. Wymóg mocowania 

poziomego prętów odstających powinien być uwzględniany przy składaniu zamówień/zleceń dla 

projektantów i budowniczych ekranów akustycznych, jako rozwiązanie techniczne, zdecydowanie 

ułatwiające rozwój  pnączy.  

Podobnie zachowuje się winnik tojadowaty (Ampelopsis aconitifolia), który owija wąsy wokół 

pędów winobluszczu i winorośli pachnącej (Vitis riparia), gdyż na kracie „zielonej ściany” mocuje się 

słabiej. Inną taktykę utrzymania się na kracie wykazała winorośl japońska (Vitis coignetiae). Odporna 

na suszę  – silnie rozrastająca się także na sąsiednie moduły – słabo owija wąsy na prętach kraty, ale 

wprowadza je poprzez geowłókninę do wnętrza ściany, podobnie jak wrastają w nią korzenie 

bluszczu pospolitego.  
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Ryc. 12. Winorośl japońska (Vitis coignetiae), słabo owija wąsy na prętach kraty, ale wprowadza je 

poprzez geowłókninę do wnętrza „zielonej ściany” (Muras P. 10. 2014). 

3.1.3. Współistnienie – współzależność pnączy na ekranach 

Odnotowane „współistnienie”, a właściwie wzajemne przerastanie się różnych taksonów, 

sugeruje kierunek rozwiązań  projektowych.  Korzystny efekt na części ekranów akustycznych 

Krakowa odnotowano, gdy na module posadzono obok siebie winobluszcz pięciolistkowy - rosnący 

szybciej [7], ale odchylający się i łatwo odrywany oraz winobluszcz trójklapowy - rosnący wolniej (o 

ograniczonej mrozoodporności), o większej liczbie przylg na pędzie, dodatkowo płasko przylegający 

do ściany. Dwa samoczepne pnącza (o różnej taktyce wzrostu) przenikając się dają trwalsze pokrycie, 

co pozwala szybciej osiągnąć  szczyt ekranu, przerzucić pędy na stronę zewnętrzną i zabezpieczyć 

wytworzoną masę przed zerwaniem. 
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Ryc. 13. Winnik tojadowaty (Ampelopsis aconitifolia) owija wąsy wokół pędów winobluszczu, 

winorośli pachnącej (Vitis riparia) i winorośli japońskiej (Vitis coignetiae), gdyż na kracie „zielonej 

ściany” mocuje się słabiej. Kolekcja WBiO UR w Krakowie (Muras P. 05. 10. 2016 r.). 

 

 

Ryc. 14. Strona zawietrzna, wewnętrzna ulicy - skutecznie czepiające się i „wspierające wzajemnie” 

w przytwierdzaniu winobluszcze: pięciolistkowy i trójklapowy- ekran „zielona ściana”.  

Kraków,  ul. Płk. Ryszarda Kuklińskiego (Muras P. 28.06. 2016). 

 

3.1.4. Pnącza zawsze zielone. Aspekty klimatyczne a fitoremediacja 

Analizując przydatność pnączy do uprawy na ekranach akustycznych  pod kątem zdolności do 

zatrzymywania pyłów, musimy niestety zauważyć, że zasadnicza większość z nich, to rośliny 

sezonowo zielone. Pozbawione w okresie zimowym ulistnienia - nie mogą ograniczać masy pyłów 

PM10. W Krakowie zaś maksymalne stężenia zanieczyszczeń występują w zimie. Przyczynia się do tego 

zwiększona emisja zanieczyszczeń, brak pionowego mieszania powietrza, zaleganie gęstego 

wymrożonego powietrza, występowanie mgieł i inwersja termiczna [10]. Większość autorów 

doborów roślin polecanych na ekrany pomija lub podaje z zastrzeżeniem gatunki zawsze zielone, 

powołując się na możliwość ich przemarznięcia w czasie ostrych kontynentalnych zim. Posadzony w 

doświadczalnej kolekcji bluszcz pospolity (Hedera helix) ‘Thorndale’ miał średnią dynamikę wzrostu, 

ale już w 4 roku osiągnął szczyt ekranu. Obecnie po 7 latach prawie całkowicie pokrywa także ścianę 

od strony ulicy, po stronie południowej (!). Wykazuje także bardzo wysoką odporność na suszę i 

bezpośrednie promieniowanie. Jego najmłodsze pędy nie są przemrażane  przez wczesnojesienne 

przymrozki (stale niszczące rosnącą obok pnącą trzmielinę  (Eunonymus fortunei ) ‘Coloratus’). 

Obserwacje pozostałych ekranów w Krakowie (strefa klimatyczna 6b)  wskazują jednoznacznie, że  

bluszcz dobrze porasta różne typy szorstkich i kratowanych powierzchni, wciskając się w szczeliny 
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pomiędzy modułami, wykazuje niezwykłą żywotność i energię wzrostu. Częściowe podsuszenia i 

przemarznięcia dobrze regeneruje i nie jest zrzucany z ekranu. Badania prowadzone w Warszawie 

[10] wskazały, że jest najlepiej przystosowanym pnączem do wzrostu w centrum miast. Biorąc pod 

uwagę kierunek zmian klimatycznych, wyspę ciepła i wysoką skuteczność bluszczu w 

przechwytywaniu zanieczyszczeń pyłowych należałoby zwiększyć jego udział w obsadzaniu ekranów, 

zwracając uwagę na właściwy wybór stanowiska i sięgając np. po polskie odmiany np. ‘Białystok’[7].   

 

 

Ryc. 15. Bluszcz pospolity (Hedera helix) po 7 latach prawie całkowicie pokrywa także ścianę od 

strony ulicy, po stronie południowej. Z prawej trzmielina Fortunea (Eunonymus fortunei) ‘Coloratus’ 

Kraków, kolekcja WBiO (Muras P. 24. 10. 2015). 
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Ryc. 16. Ten sam bluszcz pospolity (Hedera helix) po 8 latach całkowicie pokrywa ścianę wewnętrzną 

północno-zachodnią, Prawie zupełnie została zdominowana trzmielina Fortunea (Eunonymus 

fortunei) z lewej. Kraków; kolekcja WBiO (Muras P. 16. 10. 2016). 

3.1.5. Pnącza – budynki, ulice, place, pasaże 

Pnącza o dużej masie listowia można wykorzystać w przestrzeni ulicznej, gdzie brak możliwości 

uprawy drzew. Niezbędne są specjalne podpory a rośliny muszą być odporne na suszę i znosić pełne 

nasłonecznienie. Oprócz stosowanego w Krakowie – z bardzo dobrym efektem – milinu (Campsis 

radicans) mogą to być Celastrus orbiculatus, Clematis - odmiany z grupy Vitalba, a w zacisznych i 

słonecznych Wisteria floribunda. Dotyczy to zarówno pnączy kwitnących na pędach tegorocznych 

(milin), jak i ubiegłorocznych (glicynia), ale łatwych w formowaniu [8]. 

 

Ryc. 17. Corocznie cięte krzewy milinu (Campsis radicans), w lutym 2016 i w końcu lipca 2016 r.  

Kraków, ul. J. Piłsudzkiego w Krakowie (Muras P., Muras M.). 

Coraz częściej wykorzystuje się pnącza jako elementy chroniące budynki przed 

przegrzewaniem (oszczędność kosztów klimatyzacji). Rośliny sadzi się zarówno w gruncie, jak i w 

specjalnych pojemnikach zawieszonych na różnych kondygnacjach. Rozwiązania techniczne powinny 

wtedy uwzględniać zarówno mrozoodporność systemów korzeniowych jak i sposób czepiania się 

pnączy [12].  
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Ryc. 18. Winobluszcz porastający wybudowaną po stronie południowej konstrukcję kratową 

(oddaloną od ściany). Dobry przykład wykorzystania pnączy jako elementu dekoracyjnego i 

chroniącego przed przegrzewaniem. Kraków (Muras P. 02.03. 2016/ 20. 08 2016r.). 

Niestety w części przykładów widać, że projektanci skupiając się na efektach dekoracyjnych nie 

uwzględnili wymagań pnączy. Silnie przyrastające pnącze, słabo czepiające się śliskiej konstrukcji 

(brak wystarczającej liczby poziomych elementów) obsuwa się pod wpływem deszczu i opadu śniegu. 

 

Ryc. 19. Niepełne zgranie architektury / konstrukcji i przyrody.  Osuwający się po podporach  

winobluszcz (Parthenocissus). Kraków (Muras P. 2014).  

Zupełnie nie wykorzystuje się w Krakowie pnączy do zmiany nieciekawych fragmentów miasta 

na  miejsca o wysokich walorach dekoracyjnych, równocześnie poprawiające jego mikroklimat. 

Dotyczy to szczególnie licznych i w większości nieciekawych węzłów komunikacyjnych, pozbawionych 

możliwości chociażby chwilowego odpoczynku, a także zaniedbanych placów i skwerów 

wymagających rewitalizacji.  
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Ryc. 20. Glicynia (Wisteria floribunda) oplatająca bardzo prostą w konstrukcji pergolę, cieniuje pasaż 

uliczny. Matsumoto, Japonia (Muras P. 25. 05. 2013r.).  

 

Pnącza rozrastające się wertykalnie mogą być także jedynym sposobem  na wprowadzenie 

dużej powierzchni biologicznie czynnej w sytuacjach, gdy brak terenu niezbędnego do poziomego 

zagospodarowania lub zagęszczenie ciągów infrastruktury podziemnej uniemożliwia sadzenie dużych 

roślin o rozbudowanych systemach korzeniowych. Tak, jak to ma miejsce w rewitalizowanych 

dzielnicach przemysłowych i postprzemysłowych.  

Rośliny pnące mogą, i w tym przypadku już niezależnie od sposobu czepiania się, pełnić funkcje 

roślin okrywowych. Różnorodność form morfologicznych pozwala obsadzać nimi powierzchnie o 

różnym nasłonecznieniu, jak i pochyłości. Decydującym kryterium jest tutaj mrozoodporność oraz 

zdolność do pokrycia powierzchni. Szczególnie dobrze sprawdzają się gatunki o łatwo 

ukorzeniających się pędach  i gęstym ulistnieniu [13]. 

Pozostaje dodać, że we wszystkich przypadkach końcowy efekt jest zależny od przygotowania 

miejsca, prawidłowego sadzenia i pielęgnacji. Dla roślin okrywowych na ten efekt ma także wpływ 

gęstość sadzenia. Pnącza sadzone przy ekranach są szczególnie wrażliwe na zachwaszczenie 

(powodujące suszę, zacienienie i konkurencję o składniki pokarmowe). Na około 20 % krakowskich 

ekranach odnotowano uszkodzenia podstawy krzewów, będące skutkiem pracy podkaszarek. 

Stosowane już obecnie w nowych nasadzeniach proste okrywy koszyczkowe rozwiązują problem. 
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Ryc. 21. Glicynia (Wisteria floribunda) oplatająca zadaszony pasaż zmienia zupełnie charakter 

usługowo – handlowego rynku w nowo zbudowanej części miasta Murowana Goślina (Wielkopolska). 

(Muras P. 18. 10. 2016 r).  

 

 
Ryc. 22. Winobluszcze rozpięte na „falującej” metalowej konstrukcji, zdobią, ograniczają zapylenie i 

blokują przejścia przez dwupasmową ulicę w miejscach niedozwolonych. Poznań (Muras P. 20. 06. 

2016 r.).  
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Ryc. 23. Pnącza porastające specjalnie wybudowane konstrukcje przypominające przemysłowe 

kratownice hal fabrycznych w przemysłowej dzielnicy Zürich-Nord, Oerlikon, zmieniły nieciekawy 

fragment miasta w bardzo chętnie odwiedzane miejsce.  Park „MFO -Maschinenfabrik Oerlikon”, 

Zurych (Muras P.  10. 09. 2016 r.).  

 

Ryc. 24. Różne gatunki pnączy jako rośliny okrywowe. Posadzone w koronie, spływają w dół 
betonowych skarp. Autostrada w środkowej Japonii (Muras 05.2013 r.).  
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Ryc. 25. Powojnik (Clematis) ‘Praecox’ – Grupa Heracleifolia i winobluszcz pięciolistkowy 

(Parthenocissus quinquefolia), jako rośliny okrywowe, porastającą strome, zagrożone erozją skarpy. 

Kraków (Muras 08. 2016).  

 

Ryc. 26. Podstawa winobluszczu pięciolistkowego (Parthenocissus quinquefolia), zabezpieczona 

właściwie przed  uszkodzeniem wykaszarką oraz przed zniszczeniem przez zwierzęta. Kraków (Muras 

08. 2015). 
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4. Wnioski  

1. Większość ekranów o gładkich fakturach ścian nie stwarza dobrych warunków do zamocowania 

się i rozwoju nawet pnączy samoczepnych,  czepiających się podpór za pomocą wąsów z przylgami 

lub korzeni. Jedynie ekran typu „zielona ściana”, którego zewnętrznym elementem 

konstrukcyjnym jest ocynkowana krata, umożliwia dobry wzrost pnączy.  

2. W warunkach, gdzie skośne w stosunku do płaszczyzny ścian wiatry zrywają słabo przytwierdzone 

pędy, należy rezygnować z obsadzania. Po przeanalizowaniu warunków stanowiska, można podjąć 

próby obsadzania ekranu po stronie zewnętrznej, gdzie zazwyczaj panuje korzystniejszy 

mikroklimat. Równocześnie mieszkańcy „odcięci od świata” wysokimi ścianami mogą uzyskać 

kontakt z żywą estetyczną płaszczyzną. 

3. W korzystnych warunkach środowiskowych (stałe uwilgocenie gleby, zacisze, większe zacienienie), 

zwłaszcza po stronie zewnętrznej ekranów należy częściej wprowadzać odporne odmiany bluszczu 

pospolitego. 

4. Sezonowozielone pnącza powinny być wykorzystane w terenach zieleni także jako rośliny 

okrywowe oraz żywe ekrany cieniujące, chroniące ściany i powierzchnie przeszklone w okresie 

lata przed przegrzewaniem oraz dla stworzenia powierzchni - w połączeniu z rozwiązaniami 

architektonicznymi- dających możliwości  spoczynku i ucieczki  do miejsc zacienionych. 
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