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ELEONORA SZUKIEL 

Problem szkód łowieckich w lasach 

Проблема охотничьих повреждений в лесах 

Problem of damage done by game in forests 

I. ROZMIAR SZKOD 

Problem szkód wyrządzanych przez zwierzęta kręgowe w lasach wy- 
stępuje w wielu regionach geograficznych świata. Na XVI Kongresie 

| IUFRO (Norwegia, 1976 r.) 9 naukowców przedstawiło gospodarcze pro- 
blemy związane z występowaniem szkód na terenie Europy, Azji, Afryki 
i Ameryki Północnej: Na całym świecie największe szkody z roślinożer- 
nych ssaków wyrządzają kopytne i gryzonie. 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, największe 
szkody spośród ssaków łownych wyrządzają jeleniowate, zwłaszcza jeleń 
l sarna. W ostatnim 20-leciu nabierają gospodarczego znaczenia .szkody 
wyrządzane przez zające i dzikie króliki oraz przez łosie i żubry. 

Z porównania danych szacunkowych z dwu kolejnych inwentaryzacji 
szkód (w 1972 i 1977 r.) dokonanych we wszystkich nadleśnictwach kraju 
wynika, że szkody w lasach są duże i wciąż wzrastają. 
_ Duże szkody utrzymują się od wielu lat w regionach północnych 
l zachodnich kraju. W ostatnich zaś latach sucesywnie wzrastają szkody 
w odnowieniach lasu w regionach przemysłowych, zwłaszcza w drzewo- 
stanach przebudowywanych, m. in. na terenie Krakowskiego i Górnoślą- 
skiego Okręgu Przemysłowego. | 

. Ogólną powierzchnię manipulacyjną szkód wyrządzanych przez jele- 
niowate w uprawach, młodnikach i innych drzewostanach oszacowano 

w 1977 r. na około 135 tys. ha (około 29 tys. ha powierzchni zreduko- 

wanej), z czego około 54% przypada na młodniki (głównie sosnowe), 
44% na uprawy oraz 2% na inne drzewostany. ; 

W ciągu ostatniega dziesięciolecia obserwuje się nie tylko wzrost 

powierzchniowy szkód w lasach, ale również zmianę ich charakteru. 

_ 1) Szczególnie wyraźnie wzrasta spałowanie drzew wskutek wzrostu 
liczebności nie tylko jeleni ale również łosi, które sukcesywnie rozprze- 

zeniają się z kierunku północno-wschodniego na coraz dalsze obszary 
raju (5). ma | 

. 2) Wzrastają szkody wytządzane wskutek zgryzania drzew przez za- 
Jące, jakkolwiek liczebność populacji tego gatunku zmniejsza się. Wraz 
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ze zmianą krajobrazu polnego, m. in. znikaniem zakrzewień i wzrostem 
chemizacji, zające coraz częściej penetrują lasy w poszukiwaniu pokarmu 
i osłony. Zające (lokalnie również króliki) czynią dotkliwe straty w upra-. 
wach leśnych, gdyż ilość zgryzanych przez nie pędów sadzonek znacznie 
przekracza zapotrzebowanie pokarmowe tych roślinożerców na żer pę- 
dowy (2). Na przykład szkody wyrządzane przez zające na terenie GOP 
w poważnym stopniu utrudniają i opóźniają przebudowę negatywnych 
drzewostanów sosnowych; zgryzają one bowiem niemal w 100% pod- 
stawowe, wprowadzane w odnowieniach liściaste gatunki lasotwórcze, 
takie jak: dąb, buk, jesion i klon. 

3) Następuje niepokojący wzrost szkód w lasach górskich powodo- 
wanych przez jelenie jak również lokalnie przez zające; jodła, jawor, 
świerk i modrzew należą tam do najbardziej atrakcyjnych drzew zgry-- 
zanych przez jelenie, buk zaś przez zające. Prawie w każdych warunkach 
ekologicznych, od Sudetów po Karpaty Wschodnie, niezależnie od za- 
sobności pokarmowej biotopów, intensywnie niszczona jest przez jelenie 
jodła: do około 15 roku życia jest zgryzana, od około 15 do około 50 lat — 
spałowana. Przykładowo podaję wyniki szczegółowej inwentaryzacji 
szkód jaką przeprowadziłam w kilku regionach kraju w lasach górskich, 
W nadl. Bystrzyca Kłodzka na trzech powierzchniach jelenie zgryzały 
zimą 1973, 1974 r. 95,6% sadzonek jodły, 31,3% jedlicy i 19% świerka (4). 
W Tatrach na wielu powierzchniach jelenie uszkadzały od 50 do 90% pe: 
dów głównych jodły, a zające buka. W niektórych rejonach Bieszczadów 
corocznie są obecnie zgryzane przez jelenie niemal wszystkie pędy sa- 
dzonek jodły, świerka i jawora, co uniemożliwia dokonywanie odnowień 

pod okapem drzewostanów oraz przebudowę zapustów olszy szarej. POo- 
ważny problem w lasach górskich stwarza również spałowanie przez je- 
lenie jodły w młodnikach i starszych drzewostanach (7). 

Wzrost spałowania drzew w lasach nizinnych i górskich jest ewi- 

dentny i nie podlega dyskusji, że głównym sprawcą tych szkód są by- 
tujące powszechnie w naszych lasach jelenie bądź łosie zasiedlające co" 

raz większe obszary lasów oraz lokalnie (w Białowieży i Bieszczadach) 
żubry. : | 

Szkody w młodnikach wyrządzane spałowaniem wzrastają wyraźnie 

w warunkach mroźnych i śnieżnych zim. Potwierdzają to dane szacun- 

kowe jakie zebraliśmy w ramach działalności Komisji Ochrony Lasu 
Zarządu Głównego PTL, za pośrednictwem terenowych oddziałów PTL. 
odnośnie rozmiaru szkód podczas ostatniej zimy. W regionach pół- | 
nocnej i środkowej Polski, gdzie panowała ostra zima i pokrywa śniegu © 
utrzymywała się przeszło dwa miesiące, jeleniowate wyrządziły na 050 
mniejsze szkody w uprawach przez zgryzanie w porównaniu do lat ubie” 
głych. Spowodowane to zostało zarówno utrzymywaniem się wysokiej pó” 
krywy Śniegu zakrywającej sadzonki, jak też dużą śmiertelnością sarny 
(do ok. 50% populacji w niektórych regionach północnych). Zwiększyły 
się zaś szkody powodowane zgryzaniem drzewek przez myszowate, zwłasz- 

cza na powierzchniach zachwaszczonych. 1 
Wzrosły też szkody wyrządzane spałowaniem drzew przez jeleni | 

i łosie. Szkody wyrządzane przez łosie wystąpiły na północy, jak rów" 
nież we wschodniej części kraju, np. w nadl. Garwolin, Chełm, Parczew | 
i Golejów. Łosie czynią dotkliwe gospodarczo szkody: w odnowienia” 
wydeptują sadzonki i zjadają pędy, w młodnikach zwłaszcza sosnowyć* | 
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poza spałowanłem kory, intensywnie zgryzają pędy, łamiąc przy tym 
strzały drzew. Totalne zniszczenie przez łosie niektórych upraw i młod- 
ników obserwowano już kilka lat temu w Puszczy Kampinoskiej k. War- 
szawy oraz w Białostockiem (nadl. Grajewo i Rajgród) i Olsztyńskiem 
(w nadl. Susz). | 

II. STAN BADAŃ 
NAD METODAMI OCHRONY LASU 

We współczesnych warunkach przyrodniczo-gospodarczych zachodzi 
„ konieczność stosowania również technicznych środków ochrony roślin, za- 

. równo w rolnictwie jak i w leśnictwie. 
Około 25 lat temu rozpoczęto w Polsce (w Instytucie Badawczym 

Leśnictwa) badania laboratoryjno-terenowe nad opracowaniem skutecz- 
_ nych chemicznych i mechanicznych sposobów ochrony drzew przed zwie- 

rzyną. Badania repelentów obejmują m. in. opracowanie receptury repe- 
lentów, badanie ich właściwości fizyko-chemicznych, toksyczności oraz 
skuteczności wobec roślin zabezpieczanych. 

Skuteczność wyselekcjonowanych repelentów jest potwierdzana przez 
kilka kolejnych lat w warunkach gospodarczych na gatunkach drzew 
zagrożonych na powierzchniach gospodarczych, w odnowieniach i w star- 

' szych drzewostanach. 
Oprócz opracowywania własnych repelentów badana jest w podobny 

sposób przydatność najlepszych środków zagranicznych, które najszerzej 

są opracowywane oraz stosowane w zbliżonych do naszych warunków 

у leśnych — w Czechosłowacji, w RFN i Austrii. 
Każdy repelent krajowy bądź zagraniczny jest badany na powierzch- 

niach leśnych (wielkości 1—3 ha) przez co najmniej 3 sezony zimowo- 
_ wlosenne i w co najmniej 3 odległych od siebie regionach o zróżnicowa- 

nych warunkach fizjograficzno-ekologicznych. Przydatność najlepszych 
repelentów jest sprawdzana w skali półgospodarczych, obejmujących za- 

bezpieczenie najbardziej zagrożonych powierzchni upraw i młodników 

’ na danym terenie. 
Zagęszczenie jeleniowatych na terenach badań (regiony północno-za- 

. Chodnie i południowe kraju) nie przekraczało 20 jednostek jelenich na 
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, Przed zgryzaniem: spośród ok. 228 tys. badanych sosen traktowanych naj- 

1000 ha, wg szacunku wykonywanego przez administrację LP metodą 
tropień. Szacowane zaś żagęszczenie zajęcy na terenach badań było bardzo 
małe, gdyż wynosiło np. od ok. 2 szt. 100 ha na terenie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego do ok. 6 szt./100 ha w Górnośląskim Okręgu Prze- 
mysłowym (3, 4). 

W wyniku dotychczasowych badań Instytutu Badawczego Leśnictwa 
opracowano szereg repelentów, które na ogół w zadawalający sposób 
zabezpieczały drzewa przed zgryzaniem bądź spałowaniem. Zadania ba- 
awcze z zakresu chemicznej ochrony podejmowane są zgodnie z hierar- 

chią ważności problemów gospodarstwa leśnego. Przykładowo podaję 
wyniki ważniejszych rozwiązań uzyskanych w podejmowanych kolejno 

| zadaniach w okresie 1965—1976: 
1) Do ochrony upraw sosny przed zgryzaniem przez jeleniowate opra- 

cowano tani preparat smołowy Repentol-1. Skutecznie chronił sadzonki 

w 
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wyższy odsetek uszkodzeń w uprawach wynosił 2,5% sadzonek, podczas” 
gdy wśród nie zabezpieczanych sięgał do 36,9%. W wyniku pomiaru bie- 
żących przyrostów sadzonek (około 33 tysięcy sztuk) stwierdzono, że 
preparat ten nie wywierał ujemnego wpływu na ich przyrosty (1). Re- 
pentol-l jest od szeregu lat stosowany gospodarczo do zabezpieczenia . 
upraw sosny, zgodnie z wytycznymi Lasów Państwowych. Repelent ten 
ma formę zagęszczonej cieczy i jest nanoszony na sadzonki drogą smaro- 
wania. Obecnie opracowano płynne formy preparatu, umożliwiające opry- 
skiwanie wierzchołków sosny, co trzykrotnie zmniejsza pracochłonność. 
zabiegów. 

SPAŁOWANIE SOSNY POSPOLITEJ PRZEZ JELENIE 
NA POW. DOŚW, POŁGOSPODARCZYCH ; 
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2) Do ochrony sadzonek liściastych przed zgryzaniem przez zająć, 
i króliki opracowano kilkadziesiąt nowych receptur, z których tylko п 
liczne były skuteczne. Podobnie mało przydatna była większość badany”, | 
repelentów zagranicznych. Ochrona bowiem drzewek liściastych prz 
zającem jest trudna. Zające są mniej wrażliwe na środki chemiczne I” 
sarny lub jelenie; zgryzają ponadto nie tylko wierzchołki sadzonek, Jed 
praktycznie całe pędy od podłoża do wysokości ok. 1 m. W związku z ty”. 

36



       р 

Е 

dobre 'efekty może dać tylko potraktowanie grubą warstwą repelentu 
(ok. 1 mm) niemal całej powierzchni drzewka. Stosunkowo najlepsze 
efekty w ograniczaniu szkód dawały: Albumina, Terpen i Terpak; spo- 

' śród zaś repelentów zagranicznych — czeski Morsuvin. Na przykład dąb 
, czerwony traktowany Terpenem zające zgryzały w 44%, Morsuvinem 

w 28%, podczas gdy drzewka nie traktowane — w 94%. Jeśli narażenie 
, upraw na szkody było mniejsze (np. do 50% preferowanych gatunków 
, było zgryzane wśród kontrolnych) repelenty typu Morsuvin były z re- 
 guły skuteczniejsze i uszkodzenia traktowanych pędów wynosiły wówczas 
ok. 5% (2, 3). 

3) Do zabezpieczenia przed zgryzaniem domieszek w odnowieniach 
_ sztucznych w różnych typach gospodarczych lasu na nizinach oraz świer- 

ka, jodły, jedlicy i niektórych gatunków liściastych w lasach górskich 
| wypróbowano opracowane i wymienione wcześniej repelenty i kilka no- 
wych w ogólnej liczbie 24. Doświadczenia wykazały, że jodła, świerk, 

. modrzew i jedlica są bardziej wrażliwe na środki chemiczne i, że do ich 

zabeżpieczenia mogą być użyte tylko nieliczne repelenty spośród prepa- 
 ratów stosowanych na sosnę oraz na gatunki liściaste. Najbardziej przy- 
datne były dwa repelenty — Albumina i Morsuvin. Na przykład potrak- 
towanie Morsuvinem sadzonek jodły ograniczało ich zgryzanie przez jele- 
nie do 0,5%, jedlicy do 0,4%, podczas gdy kontrolne zostały zgryzione 
odpowiednio w 95,8% i 29,2% (7). Obydwa wymienione repelenty zostały 

_ wprowadzone do gospodarczego zabezpieczenia liściastych i iglastych 
Oprócz sosny. 

4) W ostatnich latach opracowano dwa nowe repelenty (Repentol 6 
a] Emol,), które są skuteczne i mogą być użyte w skali gospodarczej do 

| ochrony wszystkich gatunków sadzonek przed zgryzaniem. Ich przydat- 
| SC nie ustępuje repelentom zagranicznym. Recepturę owych środków 

| Parto na tanich, ubocznych produktach przemysłowych. 
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__ Ostatnio sprawdzono przydatnosé kilku dalszych repelentow zagra- 

YCH. Do stosowania w naszych warunkach przyrodniczych są przy- 

atne: czeski Nivus, austriacki Cervacol, Lentacol SW i NRD HaTe-A do 
' Marowąania wszystkich gatunków sadzonek przed zgryzaniem oraz 
/ “Ustriacki Dendrocol 17 i NRD HaTe-1 do opryskiwania sadzonek sosny 

Przed zgryzaniem. 
W wyniku kilkunastoletnich badań nad technicznymi sposobami 

ochrony drzew przed spałowaniem opracowano szereg repelentów do 
chrony gatunków iglastych. Ich przydatność została najszerzej spraw- 
ай w młodnikach sosnowych na nizinach, w mniejszym zakresie zaś 
drzewostanach jodłowo-świerkowych w górach (6). | | 
Toponowana metoda ochrony drzew polega na zabepieczeniu wybra- 

ych drzew dorodnych. Na przykład w młodniku sosnowym proponuje 
| SIE zabezpieczać na 1 ha 2—4 tys. dorodnych sosen, traktując repelentem 
tylko fragment strzały najbardziej narażony na spałowanie. Dokonuje się 

ten sposób wstępnej selekcji pozytywnej; pozostałe nie zabezpieczane 

| что “wa (czesto mniej dorodne, rozpieracze, badz mniejsze od przeciet- 

ch) są spałowane, ale nadal spełniają ważną funkcję dla dalszego 
bw ~ 
у zrostu i rozwoju młodnika. 

astosowanie chemicznej ochrony ma istotny wpływ na ograniczenie 

‚ SPalowania sosny przez jelenie (ryc. 2). Srednie z obserwacji 10-letnich 
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badań na 73 kilkuhektarowych powierzchniach wykazały, że tylko ok. 2% 
drzew traktowanych było spałowanych, gdy tymczasem nie zabezpieczane 
na powierzchniach kontrolnych były spałowane w ok. 29%. Zdarzył się 
jednak przypadek, kiedy jelenie niszczyły totalnie nie tylko spałowaniem 
kory, ale i zgryzaniem pędów wszystkie sosny nie zabezpieczane, zaś 
wśród traktowanych spałowały do 33,3% drzew (ryc. 2). Młodnik ów był 
miejscem zimowej ostoi w czasie ostrej, śnieżnej zimy (zima 1975/76 r, 
nadl. Józefów k. Biłgoraja). | 

Spośród kilkudziesięciu badanych środków przeciw spałowaniu dla 
wyselekcjonowanych dziesięciu repelentów określono w szerokich bada- 
niach terenowych ich skuteczność i trwałość na sośnie oraz istotność 

& 

SPAŁOWANIE SOSNY POSPOLITEJ W 
MŁODNIKU- ZIMOWEJ OSTOI JELENI 
W JÓZEFOWIE BIŁG. 
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wpływu na bieżące przyrosty wysokości i pierśnicy oraz na tkanki kory 
i drewna trakowanych drzew. Nie stwierdzono ujemnego wpływu repe- 
lentów na bieżące przyrosty, jednak niektóre z nich, np. Repelent-2-Z, 
sporadycznie (u około 2% drzew) wywoływały spłaszczenia strzał w miej- 
scu traktowania. 

Ochrona sosny przed spałowaniem stwarza szczególnie trudny problem, 
gdvz jelenie spałują młode strzały już nawet w stadium uprawy o deli- 
katnej, niezdrewniałej jeszcze korze, wrażliwej na czynniki zewnętrzne 
(repelenty, nasłonecznienie, skaleczenia itp.). 

TU Cztery z opracowanych repelentów (Repentol-2, Smoła $, Smoła Г. 
oraz Repentol-2-Z) zostały wyprodukowane przemysłowo w próbnych 
partiach i zastosowane do ochrony najbardziej zagrożonych młodników 
sosnowych na terenie kraju (6). Skuteczność opracowanych repelentow, 
przy nie zmienionym zagęszczeniu zwierzyny, była na ogół zadowalająca, 
jakkolwiek zmienna w poszczególnych latach i łowiskach. Zależała przede 
wszystkim od poprawności wykonania zabiegów ochronnych, od warun- 
ków pokarmowych jeleni w łowiskach oraz miejsc ich zimowych osto: 
. szlaków penetracji. 

Badane ostatnio najlepsze zagraniczne repelenty przeciwspałowe, n. 
in. Silvasan, Lentacol SW i HaTe-A, okazały się mało skuteczne do ochro- 

nv młodników sosny w Polsce. 

Chemiczną ochronę przed spałowaniem trzeba zaliczyć do zabiegów 
zmudnych i czasochłonnych, mimo stosowania metody selekcyjnej. Dla- 
tego wydaje się, że chronić tą drogą winno się drzewa tvlko w miej- 
scach najbardziej narażonych na szkody. 

Wszystkie badane w kraju repelenty do ochrony lasu zalicza się do gru- 

DV oestycydów najmniej szkodliwych dla zdrowia człowieka. Zalicza Się Je 
bowiem do V klasy toksyczności: „praktycznie nieszkodliwe dla zdrowia”. 
Nie wywołują skażenia cieków wodnych, organizmów roślinnych i zwie- 

rzęcvch, gdyż repelenty rozpuszczalne w wodzie (np. Cervacol) nie za- 
wierają na ogół składników toksycznych, nie rozpuszczalne zaś, np. pre- 

paratv smołowe, są trwałe na pędach bądź korze drzew przez wiele lat. 

6) W celu ograniczenia do niezbędnego minimum chemizacji środo- 
wisk jeśnych przyjęto zasadę stosowania jak najmniejszej ilości repelen- 

‘ow. I tak w ochronie przed zgryzaniem smarować tylko pędv główne 
(przed zającem) lub tylko ich wierzchołki (przed jeleniowatymi), przed 
Spałowaniem zaś, jak wspomniano, chronić tylko wybrane fragmenty 
ha wybranych drzewkach. Taki oszczędny sposób stosowania repelentów 
jest ponadto ekonomiczny i bardziej skuteczny. Dla umożliwienia nakła- 

dania półpłynnych repelentów na chronione drzewa opracowywano 
w IBL dla potrzeb praktyki, jednocześnie z repelentami, różnego rodzaju 

Sprzęt (m. in. smarownice do traktowania gatunków iglastych lub liścia- 
Stych: ręczne, plecakowe i ciągnikowe). 

1) Spośród mechanicznych sposobów indywidualnej ochrony drzew 
Wwypróbowano przydatność różnego rodzaju osłonek metalowych 1 pla- 

stykowych. Najszersze uznanie praktyki zyskały osłonki z perforowanej 

‘0111 plastykowej do ochrony przed spałowaniem i obijaniem kory drzew 

ee jeleniowate oraz przed ogryzaniem kory drzew przez zajace 
! króliki. 
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8) Podjeto ponadto w 1979 r. nowe zadanie dotyczace trudnego pro- 
blemu opracowania mechanicznych i chemicznych sposobow ograniczenia 
szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowae w uprawach rolnych. Wy- 
próbowywane są w tym celu współczesne zdobycze techniki akustyczno- 
elektronicznej i świetlnej oraz opracowywane nowe kompozycje zapa- 
chowe do odstraszania jeleni i dzików od pól uprawnych. 

III. SYTUACJA W PRAKTYCE 

W ZAKRESIE OGRANICZENIA 

SZKÓD ŁOWIECKICH W LESIE 

Podstawowym warunkiem ograniczenia szkód do granic gospodarczo 

znośnych jest niedopuszczenie do nadmiernego zagęszczenia zwierzyny. 

W wyniku przegęszczenia jeleniowatych i braku pokarmu zimą nie będą 

skuteczne żadne środki techniczne, zwłaszcza repelenty. Zwiększenie po- 

zyskania zwierzyny jest więc obecnie koniecznością na terenach o nad- 

miernym zagęszczeniu z punktu widzenia szeroko pojętych potrzeb przy- 

rodniczo-ekonomicznych. 
Istnieją obecnie możliwości gospodarczego stosowania racjonalnego 

dokarmiania zwierzyny oparte na najnowszych zdobyczach wiedzy z za- 

kresu fizjologii dzikich kopytnych; m. in. powszechne stosowanie odpo- 

wiednich kiszonek w gospodarce łowieckiej miałoby prawdopodobnie 

wpływ na zmniejszenie szkód. | 
Stosowanie technicznych środków ochrony drzew jest konieczne nawet 

przy stosunkowo małym zagęszczeniu zwierzyny, bo np. niemal w każ- 

dych warunkach jelenie zgryzają jodłę, zaś zające dąb czerwony. Powinny 

być przede wszystkim zabezpieczane chemicznie najbardziej narażone na 

zgryzanie gatunki drzew w odnowieniach sztucznych. 

Wiele występujących obecnie trudności gospodarczych w Lasach Pań- 

stwowych jest przyczyną bardzo ograniczonego stosowania chemicznej 

ochrony odnowień, w stosunku do rozmiaru zagrożeńia lasu w kraju oraz 

w stosunku do osiągnięć badań krajowych w tym zakresie. Gdyby wdro- 

żono do produkcji chociażby 10% opracowanych dotąd w IBL metod 

i środków ochrony, dysponowalibyśmy największą z krajów europejskich 

różnorodnością środków ochrony do przemiennego ich stosowania (waż 

niejsze prace w wykazie). Do wspomnianych trudności należy m. in. brak 
zainteresowania przemysłu produkcją repelentów dła potrzeb leśnictwa 

gdyż są to za małe ilości dla przemysłu kluczowego, zaś przedsiębiorstwe 

terenowe i spółdzielnie nie są zainteresowane produkcją zaopatrzeniowA 

lecz rynkową. Dlatego łatwiej jest, choć drożej „kupować repelenty 2%” 

graniczne niż produkować krajowe. | 

Równolegle ze wzrostem szkód i potrzebą ochrony obserwuje S% 
zmniejszenie w LP możliwości wykonywania zabiegów pielęgnacyjny" 
oraz ich nadzoru. Równocześnie obserwuje się w ciągu ostatnich lat Sp 
dek zainteresowania rzetelnym wykonywaniem prac pielęgnacyjnyć 
j ochronnych, m. in. wskutek trwających zbyt długo zmian podziału ad- 

ministracyjnego w Lasach Państwowych, które siłą rzeczy odwracają 

uwagę pracowników terenowych od podstawowych zagadnień gospodar” 

czych. 
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Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 20 grudnia 1979 r. 

Краткое содержание 

На основании проведенной в статье оценки повреждений приносимых про- 
MBICIOBbIMM животными В стране, обзора результатов исследований охраны (рис. 1—2), 
4 также ситуации в области практического их применения, автор приходит к сле- 
ДУющим выводам: 

Потери приносимые животными в лесах очень большие и постоянно возрастают. 
Самые большие потери приносят оленьевые, плотность которых в большинстве лесных 
Комплокоов большая и постоянно возрастает и должна быть уменьшена путем YBE- 
личенной заготовки животных, особенно оленей. 

В случае чрезмерной плотности животных, особенно оленей и лосей, появляется 
Так большая угроза обгладывания и обгрызания деревьев, что не помогают техни- 

Ческие оредства защиты, что в свой очередь отнимает желение у лесников их 

применения. Вместе с ростом повреждений наблюдается в посление годы уменьшение 

Заинтересованности применения защитных мероприятий. 

Технические и химические средства могут эффективно органичить повреждения 

10 границ хозяйственно приемлемых только тогда, когда подвержение деревьев 

повреждениям не слишком большое (если повреждения не превышают 509, де- 
Ревьев). 

AMUJIX разработал ряд эффективных технических средств для защиты деревьев 

ЭТ животных. Эти средства, основанные на отнодвительно дешевом отечественном 

‘Ырье, должны быть использованы на практике. Однако это требует организации 

их производства в количестве и аосортименте необходимом для обеспечения раз- 
ных пород деревьев от важнейших типов повреждений промысловыми животными. 

Подготовка местных рабочих Государственных лесов для соответствующего при- 
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менения методов и средств органичивающих потери в настоящий момент неудовлет- 
ворительная. Это вытекает также из программы обучения в средних м высших 
лесных учебных заведениях, которая в очень узких рамках учитывала до их пор 
проблему потерь приносимых промысловыми животными и защиту леса от них. 

Summary 

On the background of contained in the article appraisal of damage done by 
game animals in this country, review of results of stuides on protection (Figs. 1—2), 
and the situation in the sphere of their practical application, the author arrives 
at following statements: 

Damage done by game in forests is great and ever increasing. The most severe 
damage is being done by deer.Their density is high in numerous forest tracts, 
continues to increase, and should be reduced through an intensified harvest of 
game, particularly that of red deer. 

In the case of the excessive density of game, particularly red deer and moose, 
the exposure of trees to browsing and bark stripping is so high that technical 
means of protection cease to be effective, what in turn indispose foresters to their 

application. Decrease in the interest in the application of protective treatments 

during recent years is to be noted along with an increase in damage extent. | 

Technical and chemical means may effectively reduce damage down to econo- 

mically permissible level only when the exposure of trees to damage is not too 

high (when the damage does not exceed 50% of trees). | 
The Forest Research Institute developed numerous effective technical measures 

for the protection of trees against game. These preparations, based on relatively 

cheap native raw-materials, ought to be utilized in practice. This requires, however, 

the organization of their manufacturing in a quantity and assortment indispensable 

for the protection of various tree species against the more important kinds of 

game damage. 

Field personnel of the State Forests is at present not sufficiently prepared 

for the proper application of procedures and means restricting damage. This 

results, among other things, from the curricula of secondary and higher forestry 

schools, in which problem of damage done by game and protection of forests 

against them receives only a minor attention. | 
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