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Abstrakt. Jednym z dzia³añ hodowlanych zmierzaj¹cych do wytworzenia no-
wego drzewostanu jest rêbnia. Wykonanie rêbni czêœciowej (gniazdowej, smu-
gowej) o ma³ej powierzchni ma szereg zalet, których brak rêbniom zupe³nym,
wielkopowierzchniowym – ciêcia mog¹ w pewnym stopniu przypominaæ natu-
ralne ubytki drzew. Powstaj¹ca mozaika lasów i rêbni czêœciowych oraz pora-
staj¹cych j¹ m³odników w ró¿nym wieku, mo¿e czêœciowo odwzorowywaæ na-
turalne procesy zachodz¹ce w lasach, a tym samym sprzyjaæ ró¿norodnoœci
gatunkowej ptaków. Otrzymane wyniki badañ wskazuj¹, jak zró¿nicowany
wp³yw na poszczególne gatunki ptaków leœnych maj¹ rêbnie. Im bardziej uroz-
maicona struktura przestrzenna, tym wiêcej gatunków wykorzystuj¹cych dany
teren. Jednak¿e ró¿nice pomiêdzy rêbni¹ gniazdow¹ i smugow¹ s¹ na tyle du¿e,
¿e zmiany w rozmieszczeniu ptaków czêsto dotycz¹ zupe³nie innych gatunków.

S³owa kluczowe: ptaki leœne, populacje ptaków, wybiórczoœæ siedliskowa, rêb-
nia gniazdowa, rêbnia smugowa

Abstract. Group felling as an element shaping the populations of small wo-
odland birds. One of the management activities aiming at the creation of new
tree-stands is felling. The performing of group fellings (strip felling, shelterwo-
od felling) on small areas has several advantages which do not occur in the case
of large-area clearcut fellings – the fellings may to a certain degree imitate the
natural decrease of tree numbers. The created mosaic of forests and group fel-
lings, together with various-age thickets growing on their areas, can partially
resemble natural processes taking place in forests, thus supporting a diversity of
bird species. The obtained results show how diverse is the influence of fellings
on specific bird species. The more complex the spatial structure the more spe-
cies utilize such an area. Nevertheless the differences between shelterwood fel-
lings and strip fellings are large enough to cause that the changes in bird distri-
bution often refer to completely different species.

Keywords: forest birds, bird populations, habitat selectivity, strip felling, shel-
terwood felling

Wstêp
Lasy gospodarcze w Polsce s¹ w wiêkszoœci posadzone przez cz³owieka i naturaln¹ kolej¹

rzeczy jest ich wykorzystywanie w celach u¿ytkowych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dla wielu
pokoleñ zwierz¹t, dojrza³y las, to miejsce stabilne, gdzie rozwój stosunków i zale¿noœci ekolo-
gicznych od dziesi¹tek lat d¹¿y do równowagi. Naturalna sukcesja w lasach, szczególnie
w borach, jest powolna, wzrost drzew d³ugotrwa³y, a pozyskanie drewna i metody zarz¹dzania
lasami wywo³uj¹ szybkie zmiany w strukturze wiekowej lasu i jego krajobrazie (Virkkala 2004).
Bardzo wa¿ne jest, aby ta dzia³alnoœæ nie narusza³a ró¿norodnoœci gatunkowej, st¹d wprowa-
dzanie coraz to nowszych metod gospodarki leœnej, chroni¹cych bogactwo fauny i flory (Gatter
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2004). Jedn¹ z metod ³agodz¹cych skutki gospodarki leœnej jest rêbnia czêœciowa. Wykonanie
rêbni czêœciowej o ma³ej powierzchni ma szereg zalet, których brak rêbniom wielkopowierzch-
niowym, zupe³nym. Przy rêbni zupe³nej, gdzie na du¿ej przestrzeni las jest ca³kowicie wycina-
ny, panuj¹ warunki charakterystyczne dla terenów otwartych, rêbnia taka w du¿ym stopniu
rzutuje niekorzystnie na warunki glebowe i wodne. Na rêbniach czêœciowych roœlinnoœæ ko-
rzysta przez czêœæ dnia z zacienienia, ochrony przed silnymi wiatrami i opadami deszczu czy
œniegu (Puchalski 2000). Nowe warunki sprzyjaj¹ zró¿nicowaniu gatunkowemu roœlin i zwie-
rz¹t a co za tym idzie, w mozaikowym typie siedliska, powsta³ym na skutek wykonywania
rêbni czêœciowych, pojawia siê wiêcej gatunków ptaków (Beese i Bryant 1999, Brakenhielm
i Liu 1998, Raivio i Haila 1990) w porównaniu z jednolitym dojrza³ym drzewostanem. Edenius
i Elmberg (1996) wykazali, ¿e w du¿ych kompleksach leœnych ptaki charakteryzuj¹ siê nisk¹
wra¿liwoœci¹ na zmiany zachodz¹ce w borach, jeœli powierzchnia dojrza³ego drzewostanu prze-
wy¿sza powierzchniê poddan¹ wycinkom. Spadek liczebnoœci dotyczy tylko pojedynczych
gatunków, preferuj¹cych wnêtrza starych lasów (Solonen 1994). Nie mo¿na ujednoliciæ reakcji
ptaków na efekty gospodarki leœnej. Czêœæ gatunków ptaków leœnych reaguje obni¿eniem swo-
jej liczebnoœci na najmniejsze zmiany zachodz¹ce w lesie, natomiast inne nie reaguj¹ nawet na
du¿e zmiany ukszta³towania przestrzeni lub wrêcz zwiêkszaj¹ swoj¹ liczebnoœæ w miarê prze-
rzedzania drzewostanu (Zang 2004). Mo¿na opracowaæ wytyczne, ukierunkowuj¹ce dzia³ania
zwi¹zane z wykonaniem rêbni tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa³y w biologiê
organizmów leœnych i ich sk³ad gatunkowy.

Teren badañ i metody
Badania prowadzono w latach 2004-2006 na terenie Nadleœnictwa Wipsowo, Regionalnej

Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Olsztynie. Do badañ wytypowano powierzchnie obejmuj¹ce
2 siedliska borów sosnowych: subborealny bór mieszany Serratulo-Pinetum, u¿ytkowany rêb-
ni¹ gniazdow¹ oraz bór sosnowy suchy Cladonio-Pinetum, u¿ytkowany rêbni¹ smugow¹. Do-
datkowo wyznaczono po jednej powierzchni kontrolnej w drzewostanie dojrza³ym, w którym
nie wykonywano ¿adnych ciêæ. W obserwacjach uwzglêdniono tylko pierwszy etap wykona-
nia rêbni, przed ciêciem uprz¹taj¹cym. Ka¿da powierzchnia badawcza obejmowa³a 5 ha doj-
rza³ego drzewostanu z lukami powsta³ymi na skutek wykonania rêbni. Uwzglêdniono powierzch-
nie z lukami powsta³ymi w okresie jesienno-zimowym poprzedzaj¹cym badania (zwane dalej
powierzchniami 0) oraz powierzchnie, gdzie ciêcia wykonano na 5 i 10 lat przed rozpoczêciem
badañ i gdzie znajdowa³y siê ju¿ uprawy (odpowiednio zwane dalej powierzchniami 5 i 10).
W niektórych przypadkach rozpatrzono osobno 3 œrodowiska powierzchni badawczej: dojrza-
³y drzewostan, miejsce po wykonaniu ciêæ oraz granicê tych dwóch œrodowisk. Szczegó³owy
opis terenu badañ i metod znajduje siê w pracach Pep³owskiej-Marczak (2007, 2009).

Omówienie wyników i dyskusja
Stan populacji
Na wszystkich powierzchniach badawczych, bez wzglêdu na typ siedliska przewa¿a³y ga-

tunki ptaków charakterystyczne dla dojrza³ego drzewostanu. Ich udzia³ wœród wszystkich ga-
tunków obserwowanych w trakcie badañ dochodzi³ do 91% na powierzchni z rêbni¹ gniaz-
dow¹ i do 84% na powierzchni z rêbni¹ smugow¹. Znalaz³y siê w tej grupie gatunki wnêtrza
lasu (pe³zacze Certhia sp., sikora uboga Poecile palustris, sosnówka Periparus ater, czubatka
Lophophanes cristatus, mysikrólik Regulus regulus, kowalik Sitta europea, co mo¿e œwiad-
czyæ o tym, ¿e wykonanie rêbni nie zaburzy³o znacz¹co struktury gatunkowej, a ptaki leœne
nadal stanowi¹ g³ówny trzon populacji badanych powierzchni. Przyjmuje siê, ¿e du¿a obec-
noœæ w lasach gatunków terenów otwartych i pó³otwartych, np. przy nadmiernym rozdrobnie-

Danuta Pep³owska-Marczak Rêbnia czêœciowa jako element kszta³tuj¹cy populacjê...208



niu lasów na terenach rolniczych, œwiadczy o niestabilnoœci ekosystemu i zaburzeniach ekolo-
gicznych (Cieœlak 1991,1994, Wuczyñski 1995).

Na powierzchniach badawczych gatunków by³o wiêcej ni¿ w drzewostanie kontrolnym,
ró¿norodnoœæ gatunkowa w wiêkszoœci przypadków równie¿ by³a wy¿sza na powierzchniach
z rêbniami, w stosunku do powierzchni kontrolnej. Na tak¹ tendencjê, gdzie ró¿norodnoœæ ga-
tunkowa jest wy¿sza w terenie mozaikowym, ni¿ w jednolitym drzewostanie zwracali uwagê
Raivio i Haila (1990) oraz Beese i Bryant (1999). Czêsto ptaki jednolitych lasów ró¿nego typu,
wykorzystuj¹ luki w drzewostanie jako urozmaicenie swojego terenu, a ptaki wêdrowne wy-
bieraj¹ luki w celu szybkiego zdobycia pokarmu po przylocie na lêgowiska (Blake i Hoppes
1986, Levey 1988, Schemske i Brokaw 1981).

Kilka gatunków zmniejszy³o swoj¹ liczebnoœæ na powierzchniach badawczych w stosunku
do powierzchni kontrolnej. Na powierzchni gniazdowej by³a to œwistunka Phylloscopus sibi-
latrix i rudzik Erithacus rubecula, a na powierzchni smugowej sikora czubatka i uboga. O ile
w pierwszym przypadku spadkowi liczebnoœci mo¿na zapobiec poprzez dopuszczenie buj-
nego rozrostu roœlinnoœci krzewiastej i drzew na rêbni gniazdowej, tak w przypadku drugim
trudno zaradziæ spadkowi liczebnoœci obu sikor. S¹ to gatunki preferuj¹ce wnêtrza starych
lasów i w³aœnie one nale¿¹ do grupy ptaków wra¿liwych na gospodarkê leœn¹. W przypadku
sikory ubogiej obserwuje siê silny spadek liczebnoœci na terenie ca³ej Polski (Neubauer et al.
2011).

Na powierzchniach smugowych najmniej gatunków wystêpowa³o na granicy rêbni i doj-
rza³ego drzewostanu. Ptaki unikaj¹ d³ugich, prostych brzegów granicy lasu, z powodu nag³ej
zmiany w strukturze roœlinnoœci i wzrostu drapie¿nictwa (Gates i Gysel 1978, King et al. 1997,
Kroodsma 1984, Strelke i Dickson 1980). W takim przypadku, w przeciwieñstwie do rêbni
gniazdowej, nie sprawdza siê teoria efektu styku (Cieœlak i Dombrowski 1992, Wysocki 1997)
Tak jak zauwa¿y³ Hansson (1983) krawêdzie pomiêdzy lasami i rêbniami o wiêkszych po-
wierzchniach s¹ ostre i ptaki unikaj¹ takich miejsc. Zmniejszenie powierzchni rêbni smugowej
i wprowadzenie nieregularnych ciêæ, mog³yby wp³yn¹æ na urozmaicenie siedliska a co za tym
idzie, na zwiêkszenie liczby terytoriów i sukces gniazdowy ptaków w strefie krawêdzi lasu
(Strelke i Dickson 1980).

Preferencje siedliskowe ptaków
Pojedyncze gatunki ptaków wykazywa³y preferencje do zak³adania terytoriów na powierzch-

niach rêbni oraz prowadzonych na nich uprawach lub w ich najbli¿szym s¹siedztwie. W œrodo-
wisku rêbni gniazdowej terytoria zak³ada³ m.in. strzy¿yk Troglodytes troglodytes. Gatunek ten
na powierzchniach 0 i 5 we wszystkich przypadkach zajmowa³ wy³¹cznie powierzchnie wyciê-
tych p³atów drzewostanów. Samce strzy¿yków w tym œrodowisku wybiera³y szczyty os³onek
œwierkowych, stosowanych do ochrony m³odych dêbów, jako miejsce ekspozycji czy œpiewu
(Pep³owska-Marczak 2009). Tê bardzo wa¿n¹ funkcjê w biologii strzy¿yka w lesie pierwotnym
pe³ni¹ wykroty (Weso³owski 1982, Wysocki 1997). Ich czêsty brak w lesie gospodarczym mog¹
rekompensowaæ os³onki œwierkowe w rêbni gniazdowej. Nie spe³niaj¹ tej roli p³otki czy siatki,
równie¿ stosowane do os³ony m³odych drzewek. W miarê postêpowania sukcesji, w œrodowi-
sku rêbni gniazdowej zanika³y terytoria strzy¿yka, natomiast pojawia³y siê terytoria kapturki
Sylvia atricapilla. Kapturka zak³ada³a terytoria w rêbni na powierzchniach 5 i 10. W pocz¹tko-
wym okresie na terenie rêbni, na skutek wyciêcia drzew jest du¿e nas³onecznienie, wiêksze ni¿
w jednolitym borze, bujnie rozwija siê warstwa podszytu, z czasem struktura przestrzenna tere-
nu staje siê bardziej z³o¿ona. W³aœnie w tym okresie (po oko³o 5 latach od momentu wyciêcia
drzew) pojawia siê kapturka, gatunek preferuj¹cy gêste, zacienione zaroœla podszytu oraz buj-
ne runo (Aymí i Gargallo 2006, Wysocki 1997). Kapturka by³a liczniejsza w naturalnych lu-
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kach Bia³owie¿y w porównaniu z dojrza³ym drzewostanem (Fuller 2000). Luki powsta³e na
skutek wy³amania kilku drzew przez wichury, opisane przez tego autora, rozmiarami i struktur¹
roœlinnoœci by³y bardzo zbli¿one do rozmiarów pojedynczych „gniazd” rêbni gniazdowej.
W ten sposób sztucznie stworzony przez cz³owieka element œrodowiska, zapewnia ptakom
dogodne miejsca do bytowania. Kolejnym gatunkiem zwi¹zanym ze œrodowiskiem rêbni gniaz-
dowej by³ œwiergotek drzewny Anthus trivialis. Zajmowa³ on teren na granicy drzewostanu
dojrza³ego i rêbni, preferuj¹c powierzchnie 0. Obserwowano ptaki œpiewaj¹ce i poluj¹ce
w tym miejscu. Prawdopodobnie niewielka otwarta przestrzeñ u³atwia ptakom zdobywanie
pokarmu i znalezienie odpowiedniego miejsca na gniazdo. Brak tego gatunku na powierzch-
niach z rêbni¹ starsz¹ mo¿na wyt³umaczyæ tym, ¿e œwiergotki drzewne przebywaj¹c na tere-
nie po rêbni, zmniejszaj¹ swoj¹ liczebnoœæ w miarê wzrostu zwarcia roœlinnoœci podszytu
(Przybysz 1983, Armatys 2002). W badaniach Raivio i Haila (1990) œwiergotek by³ domi-
nantem mozaikowych terenów leœnych. Stopieñ przeœwietlenia lasu prawdopodobnie jest g³ów-
nym czynnikiem decyduj¹cym o liczebnoœci œwiergotka drzewnego (Przybysz 1983, Wysoc-
ki 1997). Ziêba Fringilla coelebs to kolejny gatunek, który wykorzystywa³ pojawienie siê
luk na skutek wykonania rêbni gniazdowej. W pierwszych latach po wykonaniu ciêæ teryto-
ria ziêby znajdowa³y siê w g³êbni lasu, jednak na powierzchni 10, czêœæ par za³o¿y³a swoje
terytoria na granicy dojrza³ego drzewostanu i rêbni. Byæ mo¿e preferencje ziêby i innych
gatunków do zak³adania terytoriów na granicy rêbni gniazdowej i drzewostanu dojrza³ego
wi¹¿¹ siê z efektem styku. Uwagê na to zwracaj¹ równie¿ inni autorzy, wykazuj¹c, ¿e teren
graniczny stanowi bogatsze œrodowisko, ³¹cz¹c w sobie elementy dwóch œrodowisk, s¹siaduj¹-
cych ze sob¹, gdzie notowano wzrost zagêszczenia ptaków obu siedlisk (Cieœlak i Dombrowski
1992, Wysocki 1997). W 10 lat po wyciêciu gniazd na granicy rêbni dojrza³ego drzewostanu
wytwarza siê efekt styku – granica pomiêdzy lasem a rêbni¹ zaciera siê. Drzewa i krzewy
porastaj¹ce rêbnie osi¹gaj¹ rozmiary piêtra podszytu, a dziêki przeœwietleniu terenu bujnie roz-
rasta siê równie¿ roœlinnoœæ na skraju lasu. Zatem umo¿liwienie rozrastania siê dzikiej roœlin-
noœci na rêbni, skutkuje poprawieniem warunków siedliskowych w ci¹gu kilku lat.

Na powierzchniach z rêbni¹ smugow¹, równie¿ czêœæ gatunków wykazywa³a preferencje
siedliskowe w stosunku do œrodowiska rêbni smugowej. Miêdzy innymi by³y to gatunki pta-
ków charakterystyczne dla terenów pó³otwartych i ekotonalnych, niepojawiaj¹ce siê w dojrza-
³ych drzewostanach. Lerka Lullula arborea pojawia³a siê na terenie rêbni zaraz po œciêciu drzew
na powierzchniach 0 i 5, zanim m³odnik zacieni³ ca³y teren. Lerka jest postrzegana jako gatu-
nek pionierski, preferuj¹cy tereny otwarte w ubogim œrodowisku borowym – g³ównie po¿arzy-
ska i m³ode uprawy. Unika zwartych lasów jak i terenów nieleœnych (Przybysz 1983, Brauze
2003, S³awski 2006). W miarê wzrostu uprawy zanika³y terytoria lerki, a w œrodowisku rêbni
smugowej powierzchni 5 i 10 pojawia³ siê trznadel Emberiza citrinella. Gatunek ten preferuje
brzegow¹ strefê lasu oraz rêbnie i m³odniki wielkopowierzchniowe (Hansson 1983, Cieœlak
i Dombrowski 1992,Brauze i Zieliñski 2005),najduje wiêc w m³odnikach rêbni smugowych
warunki charakterystyczne dla tych terenów. Kolejne gatunki preferuj¹ce œrodowisko rêbni
smugowej to piecuszek Phylloscopus trochilus i pierwiosnek Phylloscopus collybita, nie ob-
serwowano tych ptaków tylko na rêbni powierzchni 0 – wówczas terytoria obu gatunków znaj-
dowa³y siê w dojrza³ym drzewostanie. Gdy tylko w œrodowisku rêbni pojawi³ siê m³odnik,
wiêkszoœæ par piecuszka i pierwiosnka zajmowa³a w³aœnie ten teren, preferuj¹c fragmenty
z brzoz¹. Oba gatunki zwykle zajmuj¹ tereny m³odników i zaroœli z drzewami liœciastymi, g³ów-
nie wierzb¹ i brzoz¹ (Brauze i Podsiad 2007). W uprawach, na terenach rêbni smugowej opisa-
nych w niniejszej pracy, 20% stanowi³y brzozy. Prawdopodobnie obecnoœæ m³odników sosno-
wych z domieszk¹ brzozy sprawia, ¿e gatunki unikaj¹ce jednolitych lasów iglastych mog³y
pojawiæ siê na tym terenie liczniej ni¿ w drzewostanie dojrza³ym.
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Fot. 1. Luka rêbni gniazdowej, z kilkuletni¹ sukcesj¹, to szansa dla ptaków szukaj¹cych przeœwitów w drze-
wostanach. Widoczne os³onki œwierkowe (fot. D. Pep³owska-Marczak)
Photo 1. An opening created by strip felling after several years of succession is a chance for birds searching
for openings. Visible protection-covers on spruce

Fot. 2. Prosta linia ciêcia pomiêdzy dojrza³ym lasem a rêbni¹ smugow¹ – brak strefy ekotonu (fot. D. Pep³ow-
ska-Marczak)
Photo 2. Straight line of cutting between a mature forest and shelterwood felling – no ecotone
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Wykorzystanie zasobów œrodowiska
Ró¿norodnoœæ terenów badanych przejawia siê równie¿ w rozk³adzie gildii gniazdowych

ptaków. Na powierzchniach z rêbni¹ gniazdow¹ i smugow¹ stwierdzono wszystkie analizowa-
ne gildie gniazdowe (gatunki zak³adaj¹ce gniazda na ziemi, w krzewach, w koronach drzew
i dziuplaki) (ryc. 1). Identycznie by³o na powierzchni kontrolnej. Wykonanie rêbni nie wp³ynê-
³o na zubo¿enie liczby grup gniazdowych, jednak proporcje udzia³u procentowego tych grup
by³y zmienne, czêsto zale¿ne od okresu wykonania i typu rêbni. Na powierzchni badawczej
gniazdowej zaobserwowano nieco wiêkszy udzia³ terytoriów dziuplaków i pó³dziuplaków
w porównaniu z powierzchni¹ kontroln¹. Z badañ Carlsona (1994) wynika, ¿e niektóre gatunki
ptaków gniazduj¹cych w dziuplach preferuj¹ w s¹siedztwie niedu¿e rêbnie, poniewa¿ pojawia-
j¹ca siê na nich du¿a iloœæ drzew i krzewów liœciastych sprzyja rozmna¿aniu owadów, stano-
wi¹cych g³ówny pokarm tych ptaków. Istotnym elementem siedliska dla ptaków, g³ównie dziu-
plaków s¹ pozostawione pojedyncze drzewa w œrodowisku rêbni gniazdowej, które z wielu
wzglêdów nie zosta³y wyciête. W pojedynczych drzewach liœciastych obserwowano lêgi dziê-
cio³a du¿ego Dendrocopos major, sikory ubogiej oraz kowalika. Pozostawienie pojedynczego
drzewa w luce rêbni gniazdowej mo¿e pozwoliæ na gnie¿d¿enie siê w nim dziuplakom i pó³-
dziuplakom, którym przeœwietlenie lasu nie przeszkadza.

Na powierzchni smugowej udzia³ dziuplaków i pó³dziuplaków by³ ni¿szy w porównaniu
z powierzchni¹ kontroln¹ (ryc. 2). Zmniejszenie powierzchni dojrza³ego drzewostanu po wy-
konaniu rêbni smugowej powoduje, ¿e dziuplaki trac¹ fragment odpowiadaj¹cego im œrodowi-
ska, a na skutek ograniczenia przestrzeni nie mog¹ wyst¹piæ w takim zagêszczeniu, w jakim
wystêpuj¹ na takiej samej powierzchni w jednolitym drzewostanie (Haila et al. 1987, Raivio
i Haila 1990). Mimo to, dziêcio³ du¿y, czy pleszka Phoenicurus phoenicurus regularnie wyko-
rzystywa³y œrodowisko rêbni jako bazê pokarmow¹ i terytorium lêgowe. Dziêcio³y nie unikaj¹

Ryc. 1. Udzia³ procentowy par lêgowych ze wzglêdu na miejsce zak³adania gniazd w powierzchni gniazdo-
wej. Wyniki zsumowane dla lat 2004-2006. Pow_0 – powierzchnia badawcza oraz odpowiadaj¹cy jej wiek,
r_0 – rêbnia powierzchni 0 itd.
Fig. 1. Percent share of breeding pairs according to the places of establishing nests in shelterwood group
cutting area. Results summarized for the years 2004-2006. Pow_0 – study area and its corresponding age, r_0
-cutting area of the area 0 etc.
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otwartych terenów rêbni i wykorzystuj¹ je do zdobywania pokarmu (Carlosn 1994, Virkkala
2004). Jednak czynnikiem przyci¹gaj¹cym te ptaki na teren badanej rêbni by³y kêpy sosen
pozostawione jako nasienniki. Niestety po kilku latach drzewa zosta³y wyciête i ptaki nie mo-
g³y ju¿ przebywaæ na tym terenie. Mikusiñski i Angelstam (1997) oraz Virkkala (2004) podaj¹,
¿e dziuplaki i pó³dziuplaki to najbardziej zagro¿ona grupa ptaków, ze wzglêdu na skutki u¿yt-
kowania lasów. Wra¿liwoœæ tej grupy dotyczy nie tylko utraty miejsc lêgowych po wykonaniu
rêbni, ale równie¿ ograniczenia przestrzeni, gdzie te ptaki mog³yby zdobywaæ pokarm. Poje-
dyncze drzewa pozostawione na rêbniach smugowych nie rekompensuj¹ strat, jakie powstaj¹
po wyciêciu rêbni. Dziuplaki takie jak sikory unikaj¹ tych pojedynczych drzew. Jak pisze Virk-
kala (2004) cytuj¹c innych autorów, najskuteczniejsze jest pozostawianie ca³ych grup drzew na
rêbniach. Minimum wymagane do pozostawienia na rêbni, to co najmniej 10% z wycinanych
drzew. Obecnoœæ kêp sosen na rêbni smugowej wp³ywa³a pozytywnie równie¿ na gatunki za-
k³adaj¹ce gniazda w koronach drzew. Czêœæ gatunków leœnych przebywa³a na terenie rêbni
smugowej wykorzystuj¹c kêpy sosen nasiennych jako terytorium lêgowe i bazê pokarmow¹.
Tu¿ po wykonaniu rêbni ich udzia³ procentowy nie ró¿ni³ siê od udzia³u tej grupy troficznej
w drzewostanie kontrolnym. Jednak ich liczba po 5 latach drastycznie spada³a po wyciêciu
pojedynczych sosen. Pozornie nieistotny element œrodowiska rêbni okazuje siê bardzo wa¿ny
w sytuacji, gdy chcemy zachowaæ ci¹g³oœæ gatunkow¹ na terenach rêbni smugowej. Kêpy drzew
i towarzysz¹ca im roœlinnoœæ niska pozostawiane na rêbniach czêœciowych sprzyjaj¹ zachowa-
niu bogactwa gatunkowego i ró¿norodnoœci wielu innych organizmów (£êgowski 2000, Sulli-
van i Sullivan 2001, S³awska 2000, S³awski 2006).

Na powierzchni gniazdowej gatunki zak³adaj¹ce gniazda w ga³êziach i koronach drzew
mia³y podobny udzia³ procentowy jak na powierzchni kontrolnej, jednak na samych rêbniach
gatunki te pojawi³y siê dopiero na powierzchni 10, gdy drzewka osi¹gnê³y ju¿ wysokoœæ odpo-
wiedni¹, aby zak³adaæ na nich gniazda.

Ryc. 2. Udzia³ procentowy par lêgowych ze wzglêdu na miejsce zak³adania gniazd w powierzchni smugowej.
Wyniki zsumowane dla lat 2004-2006. Pow_0 – powierzchnia badawcza oraz odpowiadaj¹cy jej wiek, r_0 –
rêbnia powierzchni 0 itd.
Fig. 2. Percent share of breeding pairs according to the places of establishing nests in border shelterwood
cutting area. Results summarized for the years 2004-2006. Pow_0 – study area and its corresponding age, r_0
-cutting area of the area 0 etc.
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Udzia³ procentowy gatunków gniazduj¹cych na ziemi na powierzchni gniazdowej mala³
wraz ze stopniem zacienienia œrodowiska samej rêbni. Ptaki zak³adaj¹ce gniazda w luce gniaz-
dowej, w miarê rozwoju bujnej roœlinnoœci dna rêbni i wzrostu podszytu, traci³y dogodne miej-
sca do lêgów i udzia³ ich terytoriów by³ coraz mniejszy. Podzia³ ten determinuje jednak
w najwiêkszym stopniu liczebnoœæ terytoriów strzy¿yka. Na powierzchni kontrolnej wy¿sze
zagêszczenia ni¿ na powierzchniach z rêbniami mia³y miêdzy innymi rudzik i œwistunka. Œwi-
stunka i rudzik to gatunki wnêtrza lasu, które unikaj¹ terenów otwartych (Cieœlak i Dombrow-
ski 1992, Fuller 2000). Jednoczeœnie w miarê rozwoju roœlinnoœci na samej rêbni i w jej najbli¿-
szym otoczeniu pojawia³y siê gatunki zak³adaj¹ce gniazda w krzewach, omawiana wczeœniej
kapturka, czy pokrzywnica Prunella modularis. Wiêksza gêstoœæ podszytu na terenie rêbni,
tam gdzie wystêpuje kilkuletnia sukcesja, wp³ywa na zmniejszenie tempa i intensywnoœci pe-
netracji terenu przez drapie¿niki naziemne oraz zmniejsza liczbê ataków przez ptaki drapie¿ne,
w porównaniu z dojrza³ym lasem (King, DeGraaf 2000).

Na powierzchniach smugowych najwiêkszy udzia³ gniazdowników naziemnych zanoto-
wano na powierzchni 5, równie¿ tu na samej rêbni udzia³ procentowy ptaków naziemnych
przekracza³ 80%. Jest to okres, kiedy drzewka porastaj¹ce rêbnie s¹ ju¿ na tyle du¿e, aby stano-
wiæ schronienie dla gniazd naziemnych, a jednoczeœnie nie zacieniaj¹ ca³ego terenu i jeszcze
mo¿e rozwijaæ siê roœlinnoœæ zielna. Na powierzchniach smugowych nie by³o znacz¹cych ró¿-
nic w udziale terytoriów gatunków zak³adaj¹cych gniazda na krzewach. Jednak¿e na powierzchni
0 w œrodowisku rêbni gatunków tych nie by³o wcale. Na œwie¿o wykonanej rêbni brak jest
krzewów, w których mog³yby byæ zak³adane gniazda.

Baza pokarmowa
Analiza grup troficznych ptaków, ze wzglêdu na sposób i miejsce ¿erowania wykaza³a pewn¹

tendencjê zwi¹zan¹ z okresem wykonania rêbni. Na powierzchniach gniazdowych zauwa¿a siê
zubo¿enie liczby badanych grup pokarmowych na rêbniach powierzchni 0, w stosunku do ca-
³ych powierzchni. Oznacza to, ¿e nie wszystkie gatunki znalaz³y odpowiednie miejsce do ¿ero-
wania w okresie tu¿ po wykonaniu ciêæ. Na powierzchniach 0 i 5 w œrodowisku rêbni i na jej
granicy nie zanotowano ziarnojadów. Brak na tych powierzchniach odpowiedniej iloœci roœlin
wydaj¹cych owoce i nasiona nie pozwala³ tym gatunkom zajmowaæ terytoriów. Jednak ju¿ na
rêbni powierzchni 10 roœliny s¹ na tyle du¿e, aby mog³y wydaæ nasiona i przywabiæ ziarnojady,
w tym ziêbê, czy gila Pyrrhula pyrrhula. Obecnoœæ granicy powsta³ej pomiêdzy lasem i rêbni¹
gniazdow¹ pozwala ¿erowaæ gatunkom poluj¹cym w locie. Na powierzchniach badawczych 10
obserwowano w tych miejscach mucho³ówki szare Muscicapa striata., których nie stwierdzo-
no w drzewostanie kontrolnym. Sposób polowania mucho³ówek jest zale¿ny od obecnoœci œciany
lasu, b¹dŸ pojedynczych drzew przy lesie, tam gdzie jest silne nas³onecznienie i gdzie skupiaj¹
siê owady lataj¹ce (Blake i Hoppes 1986).

Na powierzchni smugowej ziarnojady pojawia³y siê w pocz¹tkowym okresie po wyciêciu
drzew w œrodowisku rêbni. Ros³o tam sporo traw i bylin wydaj¹cych nasiona, jednak roœliny te
w miarê wzrostu drzewek zanika³y. Udzia³ ziarnojadów by³ statystycznie najni¿szy na powierzch-
ni kontrolnej. W dojrza³ym, ubogim drzewostanie boru suchego brak by³o roœlin wydaj¹cych
du¿e nasiona.

Œwie¿o wykonana rêbnia stwarza³a warunki odpowiednie dla ptaków owado¿ernych na-
ziemnych. W porównaniu z jednolitym drzewostanem, w œrodowisku rêbni gniazdowej w po-
cz¹tkowym okresie jest wiêcej pokarmu dla ptaków owado¿ernych (Blake i Hoppes 1986).
Wynika to z wiêkszego nas³onecznienia terenu, co za sob¹ poci¹ga wzrost liczby roœlin, które
z kolei przyci¹gaj¹ wiêksz¹ ni¿ w jednolitym drzewostanie liczbê owadów. Po trzech latach od
wykonania rêbni warunki zmieniaj¹ siê, bogactwo roœlin i gatunków ptaków innych ni¿ na-
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Ryc. 3. Œrednia masa bezkrêgowców w poszczególnych œrodowiskach powierzchni gniazdowej, w kolejnych
latach. Na szczytach s³upków zaznaczono odchylenie standardowe. l_0 – œrodowisko leœne powierzchni 0, r_0
– rêbnia powierzchni 0 itd.
Fig. 3. Average mass of invertebrates in individual environments of shelterwood group cutting area in succes-
sive years. The standard deviation is marked on the tops of the bars. l_0 – forest environment in the area 0, r_0
-cutting area in the area 0 etc.

Ryc. 4. Œrednia masa bezkrêgowców w poszczególnych œrodowiskach powierzchni smugowej, w kolejnych
latach. Oznaczenia jak w ryc. 3
Fig. 4. Average mass of invertebrates in individual environments of border shelterwood cutting area in succes-
sive years. Notation as in Fig. 3

215Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 2 (27) / 2011



ziemne wzrasta, pojawiaj¹ siê ptaki owado¿erne drzew i krzewów (Beese i Bryant 1999). Ga-
tunki owado¿erne mia³y podobny udzia³ na wszystkich powierzchniach badawczych smugo-
wych, w tym na kontrolnej i na samych rêbniach.

W niniejszej pracy za³o¿ono, ¿e wiêkszoœæ gatunków ptaków karmi pisklêta bezkrêgowca-
mi. Zatem bardzo istotna jest potencjalna baza pokarmowa w okresie karmienia piskl¹t.
W œrodowisku rêbni gniazdowej zanotowano wiêksz¹ masê bezkrêgowców, ni¿ w s¹siednim
drzewostanie dojrza³ym powierzchni gniazdowej (ryc. 3). To wyjaœnia³oby obecnoœæ wielu
gatunków ptaków leœnych na terenie samej rêbni lub w jej pobli¿u. Jest to zgodne z badaniami
Brakenhielm i Liu (1998), oraz Sk³odowskiego (2002). Na powierzchni smugowej œrednia masa
bezkrêgowców w samej rêbni pocz¹tkowo równie¿ by³a wy¿sza ni¿ w s¹siednim drzewostanie
(ryc. 4).

Wnioski i sugestie
1. Wykonanie rêbni gniazdowej w mniejszym stopniu ingeruje w dojrza³y drzewostan i popu-

lacje zamieszkuj¹cych go ptaków, ni¿ rêbni smugowej. Rêbniê gniazdow¹ mo¿na przyrów-
naæ do naturalnych luk, powsta³ych na skutek wichur, czy silnych opadów œniegu.

2. Efekt rêbni smugowej, ze wzglêdu na strukturê przestrzenn¹ i gatunkow¹ jest bardziej zbli-
¿ony do ca³kowitych rêbni wielkopowierzchniowych. Na granicy rêbni smugowej i dojrza-
³ego drzewostanu nie pojawia siê strefa ekotonu.

3. Wykonanie rêbni gniazdowej oraz smugowej zwiêksza mozaikowoœæ obszaru leœnego, przy-
czyniaj¹c siê do powstawania œrodowisk sprzyjaj¹cych gatunkom unikaj¹cym jednolitych,
dojrza³ych drzewostanów. Tu pojawia siê wiêcej gatunków ptaków i wzrasta ró¿norodnoœæ
gatunkowa wzglêdem jednolitego drzewostanu.

4. Wykonanie rêbni gniazdowej i smugowej powoduje, ¿e niektóre gatunki ptaków leœnych
zak³adaj¹ swoje terytoria na powierzchni rêbni lub w jej pobli¿u, jednak w zale¿noœci od
okresu wykonania ciêæ.

5. Wykonanie rêbni gniazdowej i smugowej stwarza dobre warunki do ¿erowania dla ptaków
leœnych gnie¿d¿¹cych siê w pobli¿u powierzchni rêbni.

6. Pozostawianie pojedynczych dojrza³ych drzew liœciastych w luce rêbni gniazdowej pozwa-
la dziuplakom zak³adaæ gniazda na tym terenie.

7. Pozostawienie kêp starodrzewu na rêbni smugowej pozwala przebywaæ na niej gatunkom
ptaków gniazduj¹cych na drzewach. Nale¿a³oby pozostawiæ te elementy rêbni na sta³e i nie
wycinaæ ich po kilku latach od powstania rêbni.

8. Urozmaicenie linii lasu w rêbni smugowej poprzez nieregularne ciêcia i dodatkowe podsa-
dzenia mo¿e zmniejszyæ skutki braku efektu styku.

9. Sterty ga³êzi mog¹ s³u¿yæ za miejsca lêgowe i schronienia dla niektórych gatunków pta-
ków. P³otki, czy siatki chroni¹ce m³ode nasadzenie przed zgryzaniem nie spe³niaj¹ tej funk-
cji.

10. Dopuszczenie do sukcesji krzewów i drzew lekkonasiennych w luce gniazdowej to szansa
dla ptaków zak³adaj¹cych gniazda w krzewach i koronach m³odych drzew.
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