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Kształtowanie krajobrazu  
z wykorzystaniem maskowania roślinnego  

w nowoczesnej fortyfikacji niemieckiej  
w świetle przepisu technicznego nr A 27 (1905)
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Wstęp

Na początku XX w. roślinność związana z fortyfikacja-
mi tworzyła rozległe układy, w skład których wchodziły 
zarówno pojedyncze drzewa (solitery) jak i aleje, grupy 
drzew czy żywopłoty. Obecność nasadzeń o funkcji ma-
skującej nie ograniczała się jedynie do rdzenia oraz wnę-
trza twierdzy i dotyczyła terenów pozamiejskich, podda-
wanych estetyzacji oraz ochronie ich krajobrazu. Maski 
drzewiaste i krzewiaste z żywej roślinności oraz rośliny 
wysiewane bezpośrednio do gruntu występowały już 
nie tylko w ramach oddalonych od siebie stałych dzieł 
obronnych, ale również przy drogach rokadowych, bu-
dynkach garnizonowych, jako zieleń śródpolna oraz dla 
ukrycia rozległych fortyfikacji polowych zakładanych na 
międzypolach (w tym pozycji dla artylerii). Roślinność to-
warzyszyła całemu pasowi umocnień w obrębie ciągłego 
obwodu twierdzy oraz na jej przedpolu.

Literatura przedmiotu wskazuje na związek roślinno-
ści z zasadniczymi elementami obronnymi, tzn. schroni-
skiem, stanowiskiem, przeszkodą, a także komunikacji 
i osłony1. W samej strukturze twierdzy pierścieniowej, 
bez względu na jej rozmiar i stopień nawarstwień fortyfi-
kacji z różnych okresów, funkcja pełniona przez roślinność 
przez szereg lat klasyfikowana była jako maskująca, prze-
szkodowa, ozdobna, a także związana z budulcem oraz 
stanowiskami obserwacyjnymi zlokalizowanymi bezpo-
średnio na żywych drzewach.2 

Omawiany w niniejszej pracy przepis techniczny 
o numerze A 27 nie wprowadza takiego podziału, ma-
jąc przede wszystkim na uwadze „możliwie największe 
utrudnienie rozpoznania położenia i układu fortyfikacji, 
a zwłaszcza ilości, położenia oraz  rodzaju umieszczonych 
w nich pancerzy, w okresie pokoju a także w czasie wojny, 
jak również prowadzenia ich obserwacji w trakcie ostrza-
łu”3. Przepis wprowadzono w 1905 r. jako odpowiedź in-
żynierów z Generalnej Inspekcji Korpusu Inżynierów i Pio-
nierów oraz Twierdz na zmieniające się pole walki. Co 

1  Środulska-Wielgus 2005: 17.
2  Środulska-Wielgus 2014: 5–8.
3  Technische Vorschrift  A 27

istotne, stosowania przepisu żadną miarą nie przekreśla 
brak pancerzy na fortyfikacjach.

Obecnie właściwe zakwalifikowanie roślinności w ra-
mach wymienionych kategorii bez planów nasadzeń, pla-
nów uzbrojeniowych oraz dokładnego rozpoznania struk-
tury umocnień (w tym nietrwałych, polowych), może 
prowadzić jedynie do mylnej interpretacji historycznego 
stanu jej rozplanowania. W czasie mobilizacji twierdz 
z 1914 r. część drzew i krzewów była przedmiotem pla-
nowanych wycinek dla polepszenia pola ostrzału i obser-
wacji przedpola z urządzeń fortyfikacyjnych. Działania 
związane z maskowaniem przy wykorzystaniu roślinno-
ści żywej i ciętej miały służyć deformacji dzieł obronnych 
w krajobrazie, dezorientacji przeciwnika odnośnie wła-
ściwej lokalizacji fortyfikacji oraz dezinformacji polega-
jącej na zamierzonym utrudnieniu określenia faktyczne-
go przeznaczenia oraz użytkowania obiektów. Za punkt 
wyjścia do dalszych badań należy zatem przyjąć przede 
wszystkim sposób prowadzenia wojny, a co za tym idzie 
kształt pola walki przygotowanego pod kątem pojedynku 
artyleryjskiego, często na znacznych dystansach. Zieleń 
i uprawy roślinne w obrębie fortyfikacji kształtowano 
również w ramach osobnych przepisów dotyczących wa-
runków korzystania z gruntów prywatnych w sąsiedztwie 
twierdz, kształtowania dróg, linii kolejowych, sieci tele-
graficznej, czy ochrony przeciwpowodziowej. Nie ujęto 
ich w treści niniejszej pracy, podobnie jak świadomie 
nie opisywano szerzej sztucznych środków maskujących, 
w tym indywidualnych żołnierzy, środków technicznych, 
wcześniejszego ani późniejszego maskowania.

Obecnie na ziemiach polskich na części historycznych 
fortyfikacji Chełmna, Giżycka, Głogowa, Grudziądza, Ko-
strzyna nad Odrą, Malborka, Poznania, Torunia czy Wro-
cławia, zachowały się zadrzewienia mające swoją genezę 
w XX-wiecznym maskowaniu roślinnym. Tam też znajduje 
się historyczny drzewostan kształtowany w oparciu o pre-
zentowany w pracy przepis. Zawiera on zwięzłą charak-
terystykę szeregu działań dla ukrycia budowli fortyfika-
cyjnych przed obserwacją z balonu (m. in. wyboru barw 
i pokrycia obiektów), czy zasady stosowania urządzeń 
pozorujących, których powodzenie zależało w głównej 
mierze właśnie od nasadzeń fortecznych. Przepisy takie 
istniały również w innych państwach, na przykład dla for-
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Ryc. 1. Schron piechoty 1 we Wrocławiu 
z częściowo zachowaną zielenią historyczną, 
2012 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 1. Infantry Bunker No. 1 with partly 
preserved historical vegetation in Wrocław, 
2012 (photo by Ł. Pardela)

Ryc. 2. Schron piechoty 1 we Wrocławiu 
pozbawiony roślinności historycznej, 2016  
(fot. Ł. Pardela)
Fig. 2. Infantry Bunker No. 1 without the 
historical vegetation in Wrocław, 2016 (photo 
by Ł. Pardela)

tyfikacji austrowęgierskich, holenderskich, francuskich czy 
rosyjskich. Naturalnie, kilka lat później dynamiczny rozwój 
lotnictwa i doświadczenia pierwszej wojny światowej 
zmieniły charakter samych fortyfikacji, a wraz z nim zasady 
kształtowania towarzyszącego im maskowania roślinnego.

Trwające obecnie negatywne zjawiska w postaci ujed-
nolicenia kulturowego i minimalizmu (względnie realizmu 
ekonomicznego) w podejściu do zieleni nie powinny mieć 
miejsca w przypadku rewaloryzacji historycznej zieleni na 
terenach pofortecznych. Dowolność projektowa i pro-
gramowa przy adaptacji dawnych działek pofortecznych, 
w połączeniu z powolną degradacja zieleni związanej 
z maskowaniem roślinnym, prowadzić może do całko-
witego zatarcia historycznego charakteru tych terenów. 
Jego przykładem może być nowe zagospodarowanie jed-
nego ze schronów we Wrocławiu (ryc. 1–2). W artykule 
przedstawiono historyczne zasady kształtowania masko-
wania roślinnego, które nie stanowią jedynego wyznacz-
nika dla prac związanych z rewitalizacją historycznych 
fortyfikacji. Pozostaje bowiem szereg aspektów ekono-

micznych, prawnych, techniczno-organizacyjnych i spo-
łecznych, które w równy sposób rzutują na współczesne 
działania rewitalizacyjne. Celem niniejszego artykułu jest 
zatem przedstawienie informacji przydatnych przy rewa-
loryzacji historycznych założeń w ramach adaptacji tere-
nów pofortecznych związanych z nowoczesną fortyfikacją 
niemiecką. 

Badania związane z roślinnością  
poforteczną w Polsce (zarys)

W środowisku polskich badaczy pionierskie badania nad 
kształtowaniem krajobrazu warownego z początku XX w. 
były już prowadzone przez krakowskie środowisko akade-
mickie – Janusza Bogdanowskiego4, kontynuowane przez 
Waldemara Brzoskwinię, Jadwigę Środulską-Wielgus5 

4  Bogdanowski 1979.
5  Środulska-Wielgus 2000: 173, 2005: 3–5, 17.
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i Krzysztofa Wielgusa6 na przykładzie austriackich fortyfi-
kacji Przemyśla i Krakowa. Tam też, pod kierunkiem Zbi-
gniewa Myczkowskiego, opracowano wytyczne do two-
rzenia parków kulturowych7, będących obszarową formą 
ochrony zabytkowego krajobrazu. Podejście konserwator-
skie w kształtowaniu zieleni na terenach pofortecznych 
przedstawiali również Piotr Kozarski, Piotr Molski8, Mar-
cin Górski9, Lech Narębski oraz Katarzyna Pałubska10. Uję-
cie to było i nadal jest różne, raz upatrujące w roślinności 
jej destrukcyjnego wpływu na budowle forteczne, innym 
razem „zbawienne” dla właściwego odbioru fortyfikacji 
w krajobrazie oraz szeroko rozumianym systemie przy-
rodniczym miasta. Zawsze jednak było to spojrzenie ma-
jące na celu ochronę zabytkowych fortyfikacji. Nie spo-
sób odmówić uprawom na terenach pofortecznych roli 
cennego składnika rzutującego na formę – w ujęciu kul-
turowym – historycznego krajobrazu miejskiego, „który 
w szerszym kontekście obejmuje topografię, geomorfolo-
gię, hydrologię i cechy przyrodnicze danego miejsca; jego 
zabudowę, zarówno historyczną jak i współczesną; infra-
strukturę podziemną  i naziemną; otwarte przestrzenie  
i tereny zielone; formy użytkowania terenu i organiza-
cję przestrzenną; percepcję i relacje widokowe a także 
działania i wartości kulturowe oraz niematerialny wymiar 
dziedzictwa jako wyznacznik różnorodności i tożsamo-
ści”11. W takim ujęciu tereny poforteczne (w fortyfikacji 
rosyjskiej) i problematykę roli historycznego krajobrazu 
w systemie przyrodniczym Warszawy, przedstawia w pra-
cach naukowych Katarzyna Pałubska, wskazując również 
konieczność stosowania makroskali w działaniach na 
rzecz zintegrowanej ochrony przyrody. Wiele miejsca 
w swoich pracach dotyczących zadrzewień (w tym alejo-
wych) w fortyfikacji niemieckiej na przykładzie Poznania 
poświęca Agnieszka Wilkaniec12. Autorka ta wskazuje de-
gradację krajobrazu dawnego miasta – twierdzy zanikają-
cego w niezwykle szybkim tempie, uznając za niedopusz-
czalne naruszanie granic dawnych działek fortecznych 
przez zabudowę i podkreślając konieczność ograniczania 
zjawiska  usuwania starodrzewu, towarzyszącego dro-
gom o rodowodzie fortecznym oraz uzupełniania ubyt-
ków nowymi nasadzeniami. Roślinność dawnych twierdz 
w ujęciu przyrodniczym była tematem przewodników 
dla Torunia Mirosławy Ceyronowej-Giełdoń i Andrzeja 
Nienartowicza13, czy Chełmna autorstwa Roberta Goni 
oraz Tomasza Budzyńskiego14, zawierająca współczesne 
fotografie lotnicze części historycznego maskowania 
roślinnego. We Wrocławiu od roku 2006, na podstawie 
szczątkowej dokumentacji dotyczącej nowoczesnych 

  6  Środulska-Wielgus i Wielgus 2008: 6.
  7  http://www.nid.pl/ (wgląd: 2.01.2016).
  8  Molski i Kozarski 2001: 350–402; Molski 2007: 23–26.
  9  Górski 2013: 140.
10  Pałubska 2014: 50–61.
11  Rekomendacja UNESCO 2011 (wgląd: 2.01.2016).
12  Wilkaniec 2003: 38–41, 2004: 94–105, 2008: 496–503.
13  Ceyronowa-Gierdoń i Nienartowicz 1994: 32–34.
14  Gonia i Budzyński 2012.

niemieckich fortyfikacji twierdzy (1889–193815), prowa-
dzono pierwsze badania mające na celu inwentaryzację 
historycznego drzewostanu związanego z maskowaniem 
roślinnym (Jerzy Potyrała16, Monika Czechowicz, Łukasz 
Pardela17). Ponadto zieleni tej dedykowano jedno krótkie 
hasło w Leksykonie zieleni Wrocławia18, które z uwagi na 
szczupłość miejsca nie oddaje złożoności mechanizmów 
leżących u podstaw kształtowania roślinności twierdzy.

W Niemczech natomiast najobszerniejszego znanego 
autorowi przeglądu dekretów, traktatów i przepisów do-
tyczących maskowania roślinnego w fortyfikacji niemiec-
kiej dokonał Klaus Jordan19 na łamach czasopisma Fortifi-
kation. Tam też opublikowano zamieszczone w niniejszej 
pracy zestawienia dotyczące gatunków drzew i krzewów 
stosowanych w budownictwie warownym, pochodzące 
z przepisu o numerze A. 27. 

Maskowanie roślinne na początku XX w.

Roślinność, obok mas ziemnych, konstrukcji budowla-
nych oraz konstrukcji uzbrojenia na początku XX wieku, 
stanowiła naturalny składnik kształtowania krajobrazu 
warownego20. W tym okresie twierdze obejmowały swo-
im zasięgiem miasta i szerokie obszary okołomiejskie, 
zaś w projektowaniu krajobrazu dominowało podejście 
przyrodnicze wynikające z obserwacji natury21. Jednak 
nie tylko rozwój przestrzenny miasta w ujęciu geograficz-
nym odgrywał wiodącą rolę w kształtowaniu zieleni for-
tecznej. Były to przede wszystkim aspekty militarne, tzn. 
planowana rola twierdzy (pierścieniowej), jako rozległego 
placu manewrowego dla własnej armii (odpowiednio po-
jemnego, z zapleczem) oraz specyfika wynikająca z cha-
rakteru pola walki rozwiązanego głównie pod względem 
potrzeb artylerii22. Szczególnie ten drugi czynnik decydo-
wał o odległości, z jakiej w ogóle można było prowadzić 
obserwację z powietrza bez narażania się ogień armat 
broniących twierdzy.

Maskowanie fortyfikacji pod względem historycznym 
obejmowało „różnorodne urządzenia lub zabiegi służące 
do ukrycia, zasłonięcia lub optycznego zdeformowania 

15   Rok 1938 do niedawna nie był brany pod uwagę jako data gra-
niczna funkcjonowanie twierdzy Wrocław ogłoszonej w 14 
czerwca  1910 roku. Pojawia się ona w dokumencie z dnia 6 sierp-
nia 1938 podpisanym przez A. Hitlera dnia 26 września 1938.

16  Potyrała 2007: 57–66.
17  Pardela i Kolouszek  2013: 62–70.
18  Szocińska i Bińkowska (red.) 2013: 760.
19  Jordan 2013: 57–82.
20  Środulska-Wielgus 2005: 3–5.
21   W Stanach Zjednoczonych zjawisko kamuflażu w przyrodzie (mime-

tyzm) badał już między innymi Abbot H. Thayer, który opatentował 
kubistyczne maskowanie okrętów. W 1909 r. a wraz z synem Ge-
raldem opublikował książkę dotyczącą kamuflażu w świecie zwie-
rząt (Concealing coloration in the animal kingdom: an exposition  
of the laws of disguise through color and pattern).

22  Wichrowski 2013: 96–97.
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dzieła obronnego względnie jego części”23. Maskowanie, 
będące w istocie szerokim pojęciem, nadal mieści w so-
bie dział obejmujący wykorzystywanie roślinności na cele 
wojskowe. Istnieją maski naturalne (np. roślinność czy 
nierówności terenu) oraz sztuczne, kiedy warunki tere-
nowe nie dają właściwego ukrycia. Maskowanie roślinne 
wykonuje się za pomocą żywej roślinności (dla trwałego 
maskowania obiektów oraz szlaków komunikacyjnych) 
i ciętej (dla doraźnego maskowania np. doraźne mobi-
lizacyjne)24.

Kształtowanie i funkcjonowanie zieleni na twierdzach, 
w odniesieniu do przepisu z 1905 roku, można rozpa-
trywać w skali całej twierdzy (nazwijmy ją dla naszych 
potrzeb skalą strategiczną), dalej – poprzez pojedyncze 
dzieła i ich elementy, po komunikację pomiędzy fortyfi-
kacjami25. W skali strategicznej, w znacznym uproszcze-

23  Bogdanowski et al. 1986: 57.
24  Modrzewski et al. 1978: 357–359.
25  Środulska-Wielgus 2005: 3–5.

niu, pośród najważniejszych celów roślinności fortecznej, 
można wymienić przede wszystkim utrudnienie rozpo-
znania dzieła i innych urządzeń obronnych z przebiegają-
cych koło nich dróg i kolei żelaznych już w okresie pokoju 
(ryc. 3), natomiast w czasie wojny – utrudnienie nieprzy-
jacielskiego wglądu z przedpola i balonu obserwacyjnego. 
Z kolei w skali dzieła (np. pojedynczego fortu czy punktu 
oporu piechoty) niezbędnymi zabiegami były zarówno 
zasłonięcie urządzeń obronnych (utrudniające nieprzy-
jacielskiej artylerii celowanie, obserwację i korektę sku-
teczności oddziaływania pocisków – ryc. 4), jak i osłonię-
cie przed obserwacją własnych wojsk poruszających się 
na drogach, znajdujących się w zapolu umocnień. W skali 
elementu dzieła obronnego zieleń ciętą wykorzystywa-
no do wznoszenia przeszkód zbliżeniowych. Nie była one 
jednak trwała, stąd częstym zabiegiem było jej mocowa-
nie do podłoża i przeplatanie drutem kolczastym. W wy-
jątkowych sytuacjach roślinność rozmieszczano w celu 
wypełniania nieprzestrzeliwanych powierzchni terenu 
tak, aby utrudnić napastnikowi wykorzystanie tych miejsc 

Ryc. 3. Aleja prowadząca do Fortu I Watoro-
wo, Chełmno, 2012 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 3. An alley of trees leading to the Fort 
No. 1 “Watorowo” in Chełmno, 2012  
(photo by Ł. Pardela)

Ryc. 4. Szpaler klonów o nieustalonym wie-
ku przy stanowisku armat szybkostrzelnych 
5 cm przed schronem I-26 przy Baterii Pancer-
nej II, Toruń, 2012 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 4. A lane of maple trees without es-
timated ages near the position of the 5 cm 
“Schnellkeuerkanone” in front of the Shelter 
I-26 by the ‘Panzer Battery N.o II’ in Toruń, 
2012 (photo by Ł. Pardela)
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do skrytego podejścia i szturmu na dzieła obronne. Skala 
elementu obronnego obejmowała również zapewnienie 
odpowiedniej trwałości skarp i nasypów. Drzewa i krzewy 
towarzyszące fortyfikacji odgrywały istotną rolę w zabez-
pieczeniu materiałów budowlanych w postaci pni i gałęzi, 
zarówno dla prac uzbrojeniowych (w czasie mobilizacji 
twierdzy), jak i na potrzeby pokojowe. Nie mogły one jed-
nak wpłynąć na obniżenie się sylwetki dzieł obronnych.

W miarę rozwoju środków napadu (np. artylerii) 
i wprowadzania do pruskiej fortyfikacji pancerzy chronią-
cych artylerię i punkty obserwacyjne26, konieczne stało 
się opracowanie nowych wytycznych dla ich maskowania 
w krajobrazie. Formułowanie wskazań w zakresie upra-
wy drzew i krzewów na potrzeby maskowania fortyfika-
cji wymagało bardzo dobrej znajomości morfologii roślin 
oraz fizjologii na poziomie zbiorowiska roślinnego. Dobór 
gatunkowy, kształt i forma nasadzeń zależały od lokalnych 
czynników glebowych, klimatycznych i warunków taktycz-
nych, wynikających z charakteru przyległego terenu. Zie-
leń forteczną kształtowano w nawiązaniu do istniejących 
zadrzewień (lasy, parki pałacowe, dworskie, cmentarze, 
szpalery, itp.) lub wywołując celowe wrażenie „natural-
ności” zbiorowisk roślinnych przy wprowadzaniu nowych 
nasadzeń – często nieregularnych, tworząc właściwie coś 
na wzór harmonijnego krajobrazu parkowego. Szczegó-
łowa lista sugerowanych gatunków i ich odmian znalazła 
się tabelach w załączniku do tegoż przepisu (tab. 1–4). 
Tabele zawierały informacje odnośnie tempa wzrostu ro-
ślin, wymagań siedliskowych (gruntu i podłoża), sposobu 
hodowli i reakcji roślin na przesadzanie, odporności na 
pogodę, sposobu zastosowania (np. grupy drzew, ogro-
dzenia, aleje, itp.). Kluczową rolę w procesie realizacji na-
sadzeń odgrywały doświadczenia leśników i ogrodników, 
z których opracowań27 korzystano przygotowując wytycz-
ne dla upraw fortecznych. Ostatecznie, nowe wytyczne 
ujęto w przepisie technicznym z 1905 r. zatytułowanym 
Zabiegi przeciw rozpoznawalności umocnień (środki 
ochronne)28. Przepis ten zawierał dwa załączniki. Pierw-
szy z nich zatytułowany był Zakładanie i utrzymywanie 
nasadzeń w budownictwie warownym, natomiast drugi 
Zestawienie nasion gatunków zdatnych do wysiewania 
na świeżych nasypach oraz wykopach. W niniejszej pracy 
zawarto jedynie fragment pierwszego z nich.

Przepis Techniczny numer A 27 z 1905 r. 

Przepis składał się z sześciu sekcji. Pierwsza zawierała 
ogólne zasady wykonywania umocnień (niwelacji nie-
pożądanych cech sygnalnych – geometrycznych, krajo-
brazowych), natomiast druga dotyczyła wyboru barw 

26   W niektórych szkołach fortyfikacji pancerz zaczęto wprowadzać 
po 1885 roku.

27   Należy tu wymienić przede wszystkim G. A., Fintelmanna, 
G.L. Hartwig, W. E. Waltera oraz W. Weise.

28  Technische Vorschrift A 27.

i pokrycia budowli (pancerzy) dla ich upodobnienia do 
otaczającego terenu. Wskazywała także konieczność wy-
konania maskowania roślinnego już w okresie pokoju – 
na przykład poprzez nasadzanie na nasypach roślinności 
odpowiedniej do otoczenia oraz – w miarę możliwości – 
kontynuowanie (rozprzestrzenianie) graniczących z nimi 
upraw (np. pól uprawnych, łąk, plantacji, upraw krzewów 
owocowych, itp.). Sekcja trzecia przedstawiała sposoby 
maskowania budowli oraz pancerzy maskami uniemożli-
wiającymi ich obserwację wraz z zaplecznikami (np. część 
tylna stałej pozycji strzeleckiej), zapobiegającymi ich od-
cinaniu się na tle horyzontu. Wskazywała konieczność 
unikania wrażenia sztuczności i potrzebę dobierania ro-
ślin, które dobrze pasują do otoczenia. Również maski 
z luźno nasadzanych, dobrze rozgałęzionych drzew o wy-
sokich pniach, mogły zapewnić bardzo dobre maskowa-
nie urządzeń przeznaczonych wyłącznie dla piechoty (nie 
ograniczają ich oddziaływania ogniowego). Dużą ostroż-
ność zalecano przy usuwaniu lasów oraz zadrzewień znaj-
dujących się w pobliżu dzieła obronnego, tak aby w miarę 
możliwości wykorzystać je do osłony przed obserwacją 
(maski boczne) lub w charakterze tła (maska tylna, „zie-
lona ściana”). Sporo miejsca poświęcono pracom ziem-
nym, w szczególności maskowaniu nasypów przy pomocy 
zasiewów, nasadzeń i środków polowych (np. obłożenia 
darnią, gałęziami, mchem, itp.). Sugerowanym rozwiąza-
niem były także maskujące zabiegi pielęgnacyjne i upra-
wowe, takie jak koszenie, przekopanie, przeoranie lub 
obsianie ziemi. W sprzyjających warunkach, przy wyko-
rzystaniu szybko wschodzących gatunków, w przeciągu 
kilku tygodni można było wykonać zadowalające ma-
skowanie roślinne świeżych prac ziemnych, pamiętając 
jednak, aby rośliny nie były zbyt wysokie i nie zaburzały 
pola ostrzału (strzelec z umocnień musiał widzieć swój 
cel – ryc. 5–6). W myśl przepisu dobór nasion gatunków 
zdatnych do wysiewania na świeżych nasypach oraz wy-
kopach określano na podstawie lokalnych prób osobno 
dla każdej z twierdz.

Sekcja czwarta dotyczyła zwodzenia nieprzyjaciela 
przy użyciu urządzeń pozorujących. W tym względzie 
dozwolony był szereg działań, włączając w to wykony-
wanie pancerzy pozoracyjnych oraz zwartych kęp drzew 
o charakterze pozorującym. Musiały one jednak być usy-
tuowane w taki sposób, aby nie zagrażały faktycznym 
fortyfikacjom i nie ograniczały obserwacji i prowadzenia 
ognia na przedpolu.

Sekcja piąta obejmowała ochronę przed obserwacją 
z balonu. Odpowiednią wysokość maskowaniu nadawa-
no poprzez zastąpienie masek ziemnych roślinnymi lub 
poprzez łączenie obu ich typów (ryc. 7). Jeśli drzewa przy 
drogach nie były niezbędne dla maskowania komunika-
cji, należało z nich rezygnować. Dopuszczano także do 
wzrostu traw i chwastów na mniej ważnych drogach, aby 
ukryć ich faktyczne przeznaczenie i eksploatację.

Ostatnia, szósta sekcja zawierała bardzo istotną prze-
słankę do kształtowania zieleni fortecznej. Wskazywała 
bowiem, że decyzje dotyczące maskowania będą dobie-
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Tabela 1. Drzewa iglaste szczególnie nadające się na zadrzewienia forteczne (1905 r.)
Table 1. Coniferous trees suitable for planting on fortresses (1905)

Lp. Rodzaj/ 
Gatunek

Osiągana 
wysokość

[m]

Odpowiedni 
rodzaj gleby  
i położenie 

Tempo 
wzrostu

Sposób uprawy 
i reakcja na 

przesadzanie

Odporność 
na warunki 
pogodowe

Przydatność  
i sposób  

zastosowania
Uwagi

1 Sosna  
lub choina 20–30

Zadowala się 
każdym suchym 
podłożem, także 

umiarkowanie wil-
gotnym, piaszczy-
stym, lubi słonecz-
ne stanowiska ale 
trzyma w zwarciu 

pełnym

powolne

Z nasion. Sadzi się 
je wiosną  

z bryłą korze-
niową  

w odstępach 
1,30 m

znaczna grupy drzew

Pięcioletnim 
i wieloletnim 

drzewom 
iglastym trud-

niej rosnąć, 
jeżeli wskutek 

jednorazowego 
przesadzania nie 
wytworzą bryły 

korzeniowej 

2
Świerk lub 

 jodła  
czerwona

30–40

Lubi miękkie, 
gliniaste gleby, 

wymaga świeżej 
gleby

powolne

Z nasion. Odpo-
wiednie do sadze-
nia są dwuletnie 
rośliny. Sadzi się 
je nie za głęboko 

wiosną z bryłą 
korzeniową  

w odstępach 
1,40–1,70 m

znaczna
grupy drzew,

maski, ogrodze-
nia (żywopłoty)

3
Jodła biała 
lub jodła 

szlachetna
40–50 jak wyżej powolne jak wyżej znaczna grupy drzew

4 Modrzew 60–70

Rośnie, kiedy 
napotka gleby 

o umiarkowanej 
(stałej) wilgot-

ności, nawet na 
piasku żwirowym

szybkie

Z nasion. Łatwy 
do sadzenia bez 

bryły korzeniowej 
najlepiej wiosną  

w odstępach 
1,50–2,00 m

znaczna grupy drzew

Tabela 2. Drzewa owocowe szczególnie nadające się na zadrzewienia forteczne (1905 r.)
Table 2. Fruit trees suitable for planting on fortresses (1905)

Lp. Rodzaj/ 
Gatunek

Osiągana 
wysokość

[m]

Odpowiedni 
rodzaj gleby 
i położenie 

Tempo  
wzrostu

Sposób uprawy 
i reakcja na 

przesadzanie

Odporność 
na warunki 
pogodowe

Przydatność  
i sposób  

zastosowania
Uwagi

1 Jabłoń 6–7

Potrzebuje żyznej 
gleby o dużej miąż-
szości umiarkowa-

nej wilgotności rosnące 
w wa-

runkach 
natural-
nych (nie 

w uprawie) 
rosną 
umiar-

kowanie 
szybko 

Do nabycia 
w handlu

Różna w za-
leżności od 

odmiany

Jedynie drzewa 
dorastające 

znacznej wyso-
kości w dużych 

ilościach na 
moszcz nadają 

się na przydroż-
ne drzewa

2 Grusza 6–8

Potrzebuje żyznej 
gleby o dużej miąż-
szości umiarkowa-

nej wilgotności

Różna w za-
leżności od 

odmiany

3 Wiśnia 8–10

Potrzebuje niezbyt 
ciężkiej gleby 

o umiarkowanej 
wilgotności

Różna w za-
leżności od 

odmiany

4 Śliwa 5–6
Potrzebuje niezbyt 
ciężkiej wilgotnej 

gleby

Różna w za-
leżności od 

odmiany

5 Orzech 
włoski 10–15

Potrzebuje moc-
nej, przepuszczal-
nej i suchej gleby

powolne mała

rane w każdym przypadku indywidualnie na podstawie 
obserwacji w terenie (z przedpola i – jeśli to było możli-
we – także z balonu). Szczegółowe plany nasadzeń ustala-
no indywidualnie dla każdego dzieła w obrębie twierdzy. 

Zestawienie stosowanych wówczas gatunków 
drzew i krzewów przedstawiają zamieszczone w tek-

ście tabele (tab. 1–4), w których zachowano oryginal-
ne nagłówki i opisy. Trzeba mieć jednak na uwadze, 
że tabele te stanowią tłumaczenie z języka niemiec-
kiego nie modyfikowane pod względem współczesnej 
wiedzy, np. dotyczącej produkcji roślinnej, leśnictwa 
i dendrologii.
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Tabela 3. Drzewa liściaste szczególnie nadające się na zadrzewienia forteczne (1905 r.)
Table 3. Deciduous trees suitable for planting on fortresses (1905)

Nr. Rodzaj/ 
Gatunek

Osiągana 
wysokość

[m]

Odpowiedni 
rodzaj gleby  
i położenie 

Tempo 
wzrostu

Sposób uprawy 
i reakcja na 

przesadzanie

Odporność 
na warunki 
pogodowe

Przydatność  
i sposób  

zastosowania
Uwagi

1

Klon zwyczajny,
jawor, 

jesionolistny,
srebrzysty

15–20

Lubi gleby piasz-
czyste próchniczne 

i wilgotne, znosi 
znaczne zawilgo-

cenie

szybkie

Z nasion.  Możli-
we jest przesa-
dzanie roślin do 
2 m wysokości, 
najlepiej wiosną

znaczna Grupy drzew, 
aleje

2 Buk zwyczajny 20–30

Potrzebuje żyznej 
wilgotnej gleby, 

gliny wymieszanej ze 
żwirem

wolne

Z nasion. Prze-
sadzanie z bryłą 

korzeniową  
lub bez, najlepiej 

wiosną

znaczna Grupy drzew,
aleje, żywopłoty

3 Grab 12

Rośnie w każdej 
glebie, na świeżych 

piaskach, glinach 
glebach ilastych 
glince i marglu

wolne

Z nasion. Przesa-
dzanie bez bryły 
korzeniowej przy 
pniach większej 

grubości, najlepiej 
wiosną

znaczna Żywopłoty, 
poszycie

4 Dąb 25 –30

Potrzebuje grubej 
warstwy dość 

wilgotnej gleby. 
Bezszypułkowy ma 

mniejsze wymagania 
niż szypułkowy

wolne Z nasion. Przesa-
dzanie trudne znaczna Grupy drzew, 

solitery

Utrzymują ob-
umarłe liście 
także w zimie

5 Jesion 25 –30

Wymaga luźnego 
głęboko pożywnej 

gleby 
w umiarkowanie wil-

gotnym położeniu

szybkie

Z nasion. Prze-
sadzanie łatwe 
i możliwe dla 
roślin do 3 m, 

najlepiej wiosną

znaczna
Grupy drzew, 

solitery, 
aleje

6 Jarząb 8–10
Rośnie na każdej 
glebie i w każdym 

położeniu
średnie

Dziczki lub uko-
rzenione szczepki. 
Łatwy do przesa-

dzania

znaczna Aleje

7 Lipa 25–30

Rośnie na zróżni-
cowanych glebach, 

najlepiej na po-
żywnych gruntach 

górskich i dolinnym, 
także na skalistych

szybkie
Z nasion lub od-

rostów korzenio-
wych

znaczna
Aleje, drzewa 
ocieniające, 

solitery

8 Platan 25–30

Wymaga dobrych, 
grubych warstw 

świeżej gleby, nie 
sprzyja mu suche 
otoczenie, dobrze 
rozwija się na lep-

szym piasku o ile nie 
brak mu wilgoci

szybkie

Z nasion, lepiej 
z sadzonek. 

Przesadzanie 
łatwe, najlepiej na 

wiosnę

słaba Aleje

W pierwszych 
latach potrze-
buje ciepłego, 
osłoniętego 
stanowiska. 

W płn. Niem-
czech nie 

rozwija się

9

Topola włoska, 
kanadyjska, bia-
ła, czarna, osika, 

balsamiczna

25–30

Rozwija się dobrze 
na każdej glebie 

także piaszczystej 
i glinach, ogólnie 

lubi wilgoć

szybkie Sadzonki, łatwe 
przesadzanie znaczna Grupy drzew, 

aleje

10 Robinia  
akacjowa 15–30

Rośnie na glebach 
nieurodzajnych, 

suchych piaskach, 
nagim rumoszu 

skalnym, lubi luźny 
grunt i umiarkowaną 

wilgotność  

szybkie

Z nasion. Przesa-
dzanie także po-
przez ukorzenio-
ne sadzonki nie 
jest wykluczone

znaczna

Grupy drzew, 
przeszkody 

zbliżeniowe na 
stokach
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Nr. Rodzaj/ 
Gatunek

Osiągana 
wysokość

[m]

Odpowiedni 
rodzaj gleby  
i położenie 

Tempo 
wzrostu

Sposób uprawy 
i reakcja na 

przesadzanie

Odporność 
na warunki 
pogodowe

Przydatność  
i sposób  

zastosowania
Uwagi

11 Kasztanowiec 
zwyczajny 20–30

Rośnie na każdym 
suchym, żyznym 
i lekkim gruncie

szybkie

Z nasion, jesienny 
wysiew. Prze-

sadzanie łatwe 
przy użyciu roślin 
każdej wielkości, 
najlepiej wiosną

znaczna

Grupy drzew, 
aleje, drzewa 
ocieniające 
otwarte po-
wierzchnie 

12 Wiąz pospolity, 
górski 30–40

Rozwija się dobrze 
na każdej glebie 

dającym mu  nieco 
pożywienia, na 

piaskach, lubi umiar-
kowaną wilgoć

szybkie

Z nasion. Prze-
sadzanie łatwe 
również przy 

pniach większej 
grubości

znaczna

Grupy drzew, 
drzewa ocie-

niające otwarte 
powierzchnie, 

żywopłoty

13 Olcha 6–7

Rozwija sie na każdej 
glebie, lubi grunty 

wilgotne bardziej od 
suchych

szybkie Z naturalnych 
sadzonek znaczna Grupy drzew, 

zarośla

14 Brzoza 25–30
Rośnie na każdej 

glebie i w wszelkim  
otoczeniu

szybkie
Z nasion 

i naturalnych 
sadzonek

znaczna Grupy drzew, 
aleje, solitery

Tabela 3. Kontynuacja
Table 3. Continuation

Lp. Rodzaj/ 
Gatunek

Osiągana 
wysokość

[m]

Odpowiedni rodzaj 
gleby 

 i położenie 
Tempo 

wzrostu
Sposób uprawy  

i reakcja na  
przesadzanie

Odporność 
na warunki 
pogodowe

Przydatność  
i sposób  

zastosowania
Uwagi

1 Wierzba –

Rośnie na glebach za-
lewowych albo bardzo 
wilgotnych, gruntach 
bagnistych, lubi łąki, 
stawy i brzegi rzek

szybkie

Sadzonki, także ży-
wokoły, o długości 3 
m, które wsadza się 
w ziemię na głębo-

kość 0,6 m, najlepiej 
wiosną do połowy 

czerwca, ale można 
również jesienią.

znaczna

Umocnienia 
skarp przy 
mokrych 

fosach, zarośla, 
żywopłoty

2 Wierzba  
ostrolistna – Rośnie dobrze na 

piaszczystych glebach szybkie Sadzonki, żywokoły, znaczna
Umocnienia  

piaszczystych 
łach

3 Leszczyna –
Lubi mocne, świeże, 
głębokie gleby, wa-

pienne i gliniaste
szybkie Sadzonki i szczepki znaczna zarośla

4 Złotokap  
zwyczajny –

Rośnie na każdej nie 
za ciężkiej i nie za 
chudej glebie, lubi 

słoneczne stanowiska

szybkie Odrosty korzeniowe 
lub przez podział. znaczna zarośla

5 Karagana  
syberyjska –

Rośnie na lekkich 
glebach i suchych sto-
kach, lubi słoneczne 
stanowiska i dobrze 

znosi zacienienie

szybkie Z nasion znaczna zarośla

Bardzo dobry 
na pokrycie 

skarp budowli 
na międzypo-

lach 

6 Ligustr – Rośnie na każdym 
glebie szybkie znaczna

Szczególnie 
przydatny 

do nasadzeń 
na koronie 

przedpiersia 
przy linii ognia

7 Wiciokrzew –
Rośnie na zwyczajnej 

glebie ogrodowej, 
także na piaskach

szybkie Sadzonki i odrosty 
korzeniowe znaczna

Tabela 4. Krzewy liściaste szczególnie nadające się na maski forteczne (1905 r.)
Table 4. Deciduous bushes suitable for planting as camouflage for fortresses (1905)
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Tabela 4. Kontynuacja
Table 4. Continuation

Lp. Rodzaj/ 
Gatunek

Osiągana 
wysokość

[m]

Odpowiedni rodzaj 
gleby 

 i położenie 
Tempo 

wzrostu
Sposób uprawy  

i reakcja na  
przesadzanie

Odporność 
na warunki 
pogodowe

Przydatność  
i sposób  

zastosowania
Uwagi

8 Głóg –

Lubi lekkie, wapienne, 
gliniaste albo mar-

glowe gleby, również 
pośród okruchów 

skalnych

szybkie Z nasion lub dziczki znaczna

Przydatny na 
przeszkody, 
jednak nie 
mieszany  
z innymi 

roślinami, bo 
często gnież-
dżą się w nim 

gąsienice

9 Berberys – Lubi piaszczyste, 
suche gleby szybkie Odrosty korzeniowe 

lub przez podział znaczna

Nie nasadzać 
na przekry-
ciach ziem-

nych budowli 
murowanych. 
Sprzyja rdzy 
zbożowej, 

dlatego nie 
powinien 

być sadzony 
w bliskości pól 

uprawnych

Ryc. 5. Maska tłowa – dawny żywopłot 
(szpaler grabów) u podstawy wału szyjowego 
Dzieła Piechoty 6 we Wrocławiu, 2015  
(fot. Ł. Pardela)
Fig. 5. A back hedge screen camouflage 
(hornbeam-trees line) on the bottom of the 
gorge embankment of the defensive work  
No. 6 in Wrocław, 2015 (photo by Ł. Pardela)

Ryc. 6. Maska tłowa (szpaler topól i kasz-
tanowców) Schronu Piechoty 9 we Wrocławiu, 
2015 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 6. A back screen camouflage (horse 
chestnut-trees (and poplar trees which were 
trees added later) of the defensive work No. 9 
in Wrocław, 2015 (photo by Ł. Pardela)
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Ogólna charakterystyka wprowadzania 
i pielęgnacji roślinności 

Przepis omawiany w niniejszej pracy był w pewnym 
sensie ukierunkowany na aspekty przyrodnicze i krajo-
brazowe, bliskie dzisiejszemu pojmowaniu naśladowa-
nia natury, chociaż przesłanki do ich zastosowania były 
zgoła odmienne. Unikano prostych poziomych linii od-
cinających fortyfikacje na tle horyzontu. Podobnie wy-
strzegano się stromych skarp i krawędzi o ostrym nary-
sie, w tym okryć ziemnych, poprzecznic (ryc. 8–9), bądź 
też czytelnych w terenie elementów pancerzy (np. kopuł 
obserwacyjnych i bojowych, jeśli takowe występowały). 
W zaleceniach wskazywano, że tam gdzie było to możli-
we, należało zakładać zadrzewienia i zakrzaczenia, ma-
jąc jednocześnie na względzie, czy zabieg ten nie ujawni 
dzieła obronnego przed wzrokiem nieprzyjaciela. Jeśli 
zachodziła taka obawa, można było zrezygnować z ro-
ślinności na rzecz innych środków maskujących. Zieleń 
forteczna miała nie tylko umożliwić właściwe oddziaływa-
nie ogniowe własnej broni (przede wszystkim karabinów 
piechoty i szybkostrzelnej artylerii przeciwszturmowej), 
ale również uprościć prace uzbrojeniowe. Część nasadzeń 
wykonywano i pielęgnowano w taki sposób, aby móc je 
wykorzystać przy pracach mobilizacyjnych poprzez wła-
ściwe kształtowanie pnia czy gałęzi bez konieczności 
stosowania dodatkowych zabiegów. Wykorzystywano 
grupowe nasadzenia29 w możliwie szerokim pasie całego 
pierścienia obronnego. Wykorzystywano przy tym nieru-
chomości wojskowe lub – we wskazanych przypadkach – 
pozyskiwano nowe grunty w drodze ich kosztownego 
wykupu. Sugerowanym w przepisie, ciekawym z punktu 
widzenia współczesnego badacza rozwiązaniem, było 
wspieranie właścicieli samodzielnych gruntów sąsiadu-

29  kępy – przyp. autora.

jących z działkami fortecznymi, dążące do zakładania 
upraw, plantacji, sadów, żywopłotów i ogrodzeń w dro-
dze przekazywania im sadzonek z fortecznych szkółek, 
sprzyjających osiągnięciu zamierzonych korzyści planu 
fortyfikacyjnego. Konieczne w tym zakresie były zatem 
studia krajobrazowe i kształtowanie panoram w otocze-
niu fortyfikacji, realizowane przez oficerów bezpośrednio 
w terenie.

Zgodnie z zaleceniami przepisu, szkółki z których po-
chodziły sadzonki i nasiona dla maskowania roślinnego, 
funkcjonowały we wnętrzach twierdz. Nadzór nad upra-
wami, szkółkami oraz prawidłowym wykonaniem nasa-
dzeń w twierdzy, sprawował starszy oficer budownictwa 
fortecznego z przydzielonym mu wykształconym ogrod-
nikiem i leśniczym. Ogólne reguły prowadzenia prac przy 
nasadzeniach obejmowały wykonanie dla każdej twier-
dzy planu jej nasadzeń fortecznych. Nasadzenia miały być 
wprowadzane stosownie do stopnia pilności, co pozwa-
lało jasno określić środki asygnowane na cel nasadzeń 
przez wojsko w rocznym budżecie. Plany te obejmowały 
również zestawienie miejscowych sposobów pielęgnacji 
drzew i krzewów, związanych z kalendarzem zabiegów 
pielęgnacyjnych, które miały być podejmowane w cyklu 
rocznym. Dobór gatunkowy obejmował drzewa liścia-
ste i iglaste (tab. 1–3) i krzewy szybko rosnące (tab. 4) 
(np. wierzbę, ligustr, głóg – ryc. 10), ale również byliny 
i trawy. Chętnie sięgano po rośliny o szerokich i gęstych 
koronach (m.in. klon pospolity, kasztanowiec zwyczajny, 
dąb szypułkowy oraz jesion wyniosły), wybierane do ma-
skowania dróg przed obserwacją z nieprzyjacielskich ba-
lonów. Przy doborze nasadzeń uwzględniano sezonowość 
roślin, stąd wskazane było zarówno stosowanie drzew li-
ściastych, jak i zimozielonych drzew iglastych. Szczególny 
nacisk kładziono na maskowanie świeżych prac ziemnych. 

Ryc. 7. Maska czołowa (kępy klonów i  ro-
binii akacjowej) nasypu czołowego schronu 
koszarowego Dzieła Piechoty 6 we Wrocławiu, 
2016 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 7. A front screen (a maple and false 
acacia groves) being used to camouflage an 
adjacent defensive work No. 6 in Wrocław, 
2016 (photo by Ł. Pardela)
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Ryc. 8. Pomnikowy klon przy betonowej 
pozycji strzeleckiej Dzieła Piechoty 6 we Wro-
cławiu, 2015 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 8. A monumental maple-tree next to 
the concrete firing position of defensive work 
No. 6 in Wrocław, 2015 (photo by Ł. Pardela)

Ryc. 9. Maska czołowa (szpaler jesionów) na 
przedłużeniu poprzecznic betonowej pozycji 
strzeleckiej Dzieła Piechoty 5 we Wrocławiu, 
2013 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 9. A front screen camouflage (ash-trees 
lane) along the traverses of the concrete firing 
position of defensive work No. 5 in Wrocław, 
2013 (photo by Ł. Pardela)

Ryc. 10. Maska tłowa (szpaler olch) i hi-
storyczny żywopłot z głogów okalający staw 
Dzieła Piechoty 6 we Wrocławiu, 2016  
(fot. Ł. Pardela)
Fig. 10. A back screen camouflage (alder-
-trees) with a hedge around the pond of defen-
sive work No. 6 in Wrocław, 2016  
(photo by Ł. Pardela)
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Wnioski

Zalecenia przepisu nie oferowały gotowych, szablowych 
rozwiązań, ale pozwalały wojsku na kreatywność w two-
rzeniu maskowania roślinnego.

Przepis z 1905 r. może stanowić dokument pomoc-
niczy przy określaniu wytycznych projektowych dla re-
waloryzacji roślinności w historycznych fortyfikacjach 
wzniesionych i maskowanych na początku XX w. Poza 
samym przepisem, nieodzownym elementem przy rewa-
loryzacji zieleni fortecznej jest zebranie możliwie pełnej 
dokumentacji historycznej (co jest możliwe nawet przy 
braku planów nasadzeń, np. dzięki zachowanym fotogra-
fiom lotniczym), ustalenie charakteru i zakresu wycinek 
mobilizacyjnych, podziałów i scaleń gruntów, ustalenie 
oryginalnego przebiegu form ziemnych czy charakteru 
użytkowania terenów bezpośrednio sąsiadujących dzie-
łami fortyfikacyjnymi.

Dzięki przepisowi widzimy, jak duży wpływ na spo-
sób prowadzenia i wykonania maskowania mieli leśnicy 
i ogrodnicy. Oni bowiem, jako praktycy, określali dobór 
gatunkowy, materiał roślinny, wskazywali niezbędne za-
biegi pielęgnacyjne, etc.

Obecnie szczególną uwagę należy zwrócić na drzewa 
pomnikowe (objęcie drzew i krzewów o formie drzewia-
stej szczególną ochroną,), gatunki chronione, zielone da-
chy, gleby, charakter otoczenia dzieła obronnego, wody 
powierzchniowe (oraz ewentualne odwodnienie) oraz 
warunki mikroklimatyczne.

Pojedyncze dzieło fortyfikacyjne wymaga indywidual-
nych opracowań związanych z roślinnością historyczną, 
projektowania w sposób holistyczny. Powinny one, poza 
szczegółowymi inwentaryzacjami dendrologicznymi, 
obejmować obserwację szaty roślinnej w różnych porach 
roku dla doboru zrównoważonego składu gatunkowego 
łączącego w sobie oddanie prawdy historycznej i korzyści 
użytkowe.
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Łukasz Pardela

Cultivation of plants at modern Prussian fortifications  
in the light of a technical regulation (1905)

Summary

The article is about details of a historical technical regu-
lation from 1905 regarding steps to be taken to ensure that 
fortifications are not recognisable as such. It discusses the 
principles of starting and maintaining cultivation of plants at 
fortresses with the assistance of qualified foresters, gardeners 
and fortress construction officers. It also describes mechanisms 
utilised to camouflage fortifications by means of live plants 
using plant masking on the various examples in Poland. The 

cultivation in question was designed to hide the forts and shel-
ters in the existing composed landscape of the suburban vil-
lages. The principles set out in the regulation referred to above 
should be used today to formulate guidelines to be followed for 
revitalising the historical cultivation of former Prussian fortifica-
tions at the beginning of the 20th century.

Translated by Łukasz Pardela
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