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Małgorzata Baran

WSZŚ w Tucholi

Rozdział XI

Ekonomiczne aspekty ochrony lasu 
przed szkodami wyrządzonymi przez jeleniowate

Wstęp

Las jest zbiorowiskiem biocenotycznym składającym się z organizmów roślin-
nych i zwierzęcych powiązanych ze sobą przez różne czynniki ekologiczne i two-
rzących organiczną całość. Rośliny i zwierzęta są nierozerwalną częścią swego 
środowiska.

Do jeleniowatych, czyli zwierzyny płowej mającej znaczenie w gospodarstwie 
leśnym zalicza się następujące gatunki:
– łoś (Alces alces L.),
– jeleń europejski (Cervus elaphus L.),
– daniel (Dama dama L.),
– sarna (Capreolus capreolus L.).

Wymienione gatunki są zwierzętami łownymi. Mają znaczenie nie tylko w my-
ślistwie, ale pełnią także funkcje w ekosystemach leśnych. Funkcje te zmieniają się 
wraz z przeobrażaniem przez człowieka naturalnych środowisk bytowania dzikich 
zwierząt. Systematycznym i wybiórczym żerowaniem na wybranych gatunkach 
drzew leśnych, roślinożerne ssaki dokonują zmian w składzie gatunkowym drze-
wostanów, eliminując lub zmieniając udział niektórych gatunków lasotwórczych. 
Zachwianie równowagi w układzie las - zwierzyna, będące następstwem niewłaści-
wej ingerencji człowieka w środowisku leśnym, jest przyczyną powstawania szkód 
powodowanych żerowaniem jeleniowatych. Przykładem zachwiania równowagi 
przyrodniczej są ekologiczne i gospodarcze następstwa zakładania dużych mo-
nokultur w leśnych i polnych krajobrazach bądź też skutki nadmiernego tępienia 
drapieżników.

W celu głębszego poznania ekonomicznego problemu szkód łowieckich ko-
nieczne jest zdefiniowanie podstawowych pojęć: uszkodzenie, szkoda, strata.
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Uszkodzenie jest to każde naruszenie środowiska przyrodniczego, bez względu 
na jego skalę i natężenie.

Szkoda jest to takie naruszenie środowiska leśnego, które zakłóca normalny tok 
produkcji, odbijając się negatywnie na jej efektywności.  

Strata jest to szkoda gospodarcza; jej rozmiar jest zmniejszony o korzyści, jakie 
wnosi czynnik sprawczy, czyli zwierzyna do środowiska leśnego.

Szkody łowieckie są to szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, zalicza się do nich:
– zgryzanie pędów i pączków młodych drzew w uprawach,
– spałowanie, czyli zdzieranie kory z pni drzew w młodnikach, 
– osmykiwanie, zwane także czemchaniem lub obijaniem, polegające na kaleczeniu 

i zrywaniu kory wskutek pocierania pni młodych drzew porożem,
– wydeptywanie lub tratowanie młodych drzew i roślin runa na szlakach wędrówek 

zwierząt, w ostojach.
W gospodarce leśnej szkody dzieli się na:

1. Szkody gospodarczo znośne - poziom uszkodzeń, przy którym drzewa regene-
rują się, bądź usuwane są w ramach cięć pielęgnacyjnych, podstawowe funkcje 
lasu nie są zagrożone.

2. Szkody istotne - poziom uszkodzeń zakłóca normalny tok produkcji lub spełnia-
nie przez las innych przewidzianych dla niego funkcji.
Za uszkodzenia istotne, które uwzględnia się w szacunkowej ocenie rozmiaru 

szkód uznaje się:
– uszkodzenie przez zwierzynę pędu głównego,
– spałowanie strzały na ponad 1/3 obwodu,
– złamanie, wyrwanie bądź wykopanie drzewka, 
– wydeptywanie sadzonek.

Określony szacunkowo poziom szkód w uprawach, młodnikach i drągowinach 
sosnowych w przedziale do 20%, a w uprawach, młodnikach i drągowinach świer-
kowych oraz jodłowych w przedziale do 10% uznaje się za gospodarczo znośny. Szko-
dy koncentrujące się w cennych domieszkach powodujące ich istotne uszkodzenia 
lub eliminację do 20% drzew domieszkowych uznaje się za gospodarczo znośne.

Szkody bieżące i z lat poprzednich sumuje się, uzyskując rzeczywisty obraz 
uszkodzenia drzewostanu.

Szkody wyrządzane przez jeleniowate w uprawach i młodnikach stanowią istot-
ny problem nie tylko naukowy, ale także gospodarczy każdego nadleśnictwa jako 
podstawowej jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe.

Jednym z celów gospodarki leśnej jest zachowanie lasów i ich korzystnego wpły-
wu na środowisko, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrod-
niczą. Gospodarkę tą prowadzi się według następujących zasad:
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– powszechnej ochrony lasów,
– trwałości utrzymania lasów i ciągłości użytkowania,
– powiększania zasobów leśnych.

Aby realizować zasadę powszechnej ochrony lasów, Lasy Państwowe zobowią-
zane są między innymi do gospodarowania zwierzyną w lasach w sposób nie za-
grażający trwałości lasów i realizacji celów gospodarki leśnej.

Dlatego też konieczne jest zapobieganie szkodom od zwierzyny. Nadleśnictwa 
stosują różne metody zapobiegania szkodom wyrządzanym przez jeleniowate: bio-
logiczne, chemiczne, mechaniczne i biologiczno - mechaniczne. 

Szkody wyrządzane przez zwierzynę powodują straty ekonomiczne w gospo-
darstwie leśnym. W Lasach Państwowych nie wycenia się strat powstałych z tytułu 
szkód powodowanych przez zwierzynę leśną. 

 Jeśli chodzi o stronę naukową gospodarki łowieckiej, to w literaturze znajdu-
je się bardzo dużo opracowań na temat roli zwierzyny w ekosystemach leśnych, 
szkód od zwierzyny, zapobieganiu tym szkodom. Natomiast niewiele jest literatury 
o tematyce ekonomicznej powiązanej z gospodarką łowiecką, szkodami wyrządza-
nymi przez zwierzynę, stratami z tytułu szkód łowieckich.

Autorami najważniejszych opracowań w języku polskim traktujących o wyce-
nie szkód i strat powodowanych przez zwierzynę leśną są Stanisław Zając i Tadeusz 
Partyka.

W związku z powyższym zajęto się ekonomicznymi aspektami ochrony upraw 
i młodników przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę leśną.

Badania przeprowadzono na terenie pięciu nadleśnictw: Kartuzy, Kościerzyna, 
Karnieszewice, Karwin i Płock.  

Celem badań było:
1. Określenie rozmiaru szkód wyrządzanych przez jeleniowate w uprawach i młod-

nikach, w zależności od stosowanego rodzaju zabezpieczenia i bez zabezpie-
czeń.

2. Określenie najbardziej skutecznej i efektywnej metody ochrony przed szkodami 
od zwierzyny w różnych warunkach przyrodniczo - leśnych.

3. Analiza kosztów zabezpieczenia upraw i młodników przed szkodami od zwie-
rzyny przy różnych rodzajach zabezpieczeń.

4. Próba określenia wieku, do którego należy zabezpieczać uprawy lub młodniki 
przed szkodami od zwierzyny, w zależności od stosowanego rodzaju zabezpie-
czenia.

5. Wycena wartości szkód wyrządzonych przez jeleniowate na powierzchniach   
badawczych, na których szkody istotne przekroczyły poziom uznawany za go-
spodarczo znośny.
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Metodyka i zakres pracy

Badania dotyczące ekonomicznych aspektów ochrony upraw i młodników przed 
szkodami wyrządzanymi przez jeleniowate przeprowadzono w latach  1999-2004, 
łącznie na 51 powierzchniach badawczych, stanowiących 130,82 ha lasów.

Terenem badań objęto następujące nadleśnictwa:
– Nadleśnictwo Kartuzy (RDLP Gdańsk), 11 powierzchni badawczych, łącznie 

19,10 ha,
– Nadleśnictwo Kościerzyna (RDLP Gdańsk), 14 powierzchni badawczych, łącznie 

54,22 ha,
– Nadleśnictwo Karnieszewice (RDLP Szczecinek), 9 powierzchni badawczych,              

łącznie 23,14 ha,
– Nadleśnictwo Karwin (RDLP Szczecin), 7 powierzchni badawczych, łącznie 

13,89 ha,
– Nadleśnictwo Płock (RDLP Łódź ), 10 powierzchni badawczych, łącznie 20,47 ha.

Prace badawcze podzielono na terenowe i kameralne.
Prace terenowe przeprowadzano w miesiącu kwietniu, przed rozpoczęciem we-

getacji, w obecności leśniczego bądź inżyniera nadzoru.
Celem badań było określenie rozmiaru szkód wyrządzanych przez jeleniowa-

te w zależności od sposobu zabezpieczenia upraw i młodników przed szkodami 
i bez zabezpieczeń. Badania te pozwalały także określić skuteczność stosowanych 
sposobów zabezpieczeń oraz okres (liczbę lat), do którego należy chronić uprawy 
i młodniki przed zwierzyną .

Rozmiar szkód wyrządzanych przez zwierzynę określano szacunkowo, wyka-
zując procentowo liczbę drzew z istotnymi uszkodzeniami w stosunku do ogólnej 
liczby drzew występujących na powierzchni badawczej. Oceniano jedynie szkody 
bieżące, tj. wyrządzane przez zwierzynę w danym roku bądź też ostatnim okresie 
zimowo - wiosennym.

Za szkody istotne uznawano uszkodzenie przez zwierzynę pędu głównego, spa-
łowanie strzały na ponad 1/3 obwodu oraz złamanie, wyrwanie, wykopanie drzew-
ka i wydeptywanie sadzonek.

Określenie rozmiaru szkód wykonywano w dwóch etapach.
Etap pierwszy polegał na dokładnej lustracji całej powierzchni badawczej i wstęp-

nym określeniu procentu uszkodzonych drzewek gatunków głównych i domieszko-
wych. Ze względu na to, że każda uprawa lub młodnik liczyła od kilkunastu do 
kilkudziesięciu tysięcy drzewek, niemożliwe było dokładne przeprowadzenie ba-
dania polegającego na zbadaniu wszystkich drzew na całej powierzchni badawczej. 
Dlatego wydzielono mniejsze powierzchnie badawcze o powierzchni 0,01 ha (prze-
ciętne miejsca próbne), rozmieszczone na całej uprawie lub młodniku.
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Etap drugi polegał na wytypowaniu na powierzchni badawczej przeciętnych miejsc 
próbnych, jeśli chodzi o stopień uszkodzenia drzewek. Liczba ich na powierzchniach 
odnowionych po zrębach zupełnych wynosiła 4 na 1 ha, a przy odnowieniach po ręb-
niach złożonych 1 - 2 miejsca próbne, w zależności  od wielkości gniazd.

W reprezentatywnych, przeciętnych miejscach próbnych brano pod uwagę 100 
drzewek zabezpieczonych przed szkodami od zwierzyny, które zostały uszko-
dzone. Policzono ilość uszkodzonych przez zwierzynę drzewek w stosunku do 
100 drzewek będących przedmiotem badań. W celu określenia rozmiaru szkód, 
gdzie nie stosowano zabezpieczeń, również brano pod uwagę 100 drzewek nieza-
bezpieczonych i liczono ile z nich zostało istotnie uszkodzonych przez zgryzanie 
lub spałowanie. Liczba uszkodzonych drzewek, przypadających na 100 szacowa-
nych, w miejscach próbnych, określała procentowo rozmiar szkód w uprawach 
i młodnikach dla każdego z występujących na powierzchni gatunków głównych 
i domieszkowych. Otrzymany wynik określał procentowo rozmiar szkód od zwie-
rzyny zależnie od sposobu zabezpieczenia i bez zabezpieczeń. Następnie wyniki 
badań z miejsc próbnych porównywano z wynikami wstępnego szacowania szkód 
na całej powierzchni badawczej. Średnią wartość wyników badań z dwóch etapów 
szacowania szkód przyjęto za wielkość ostateczną określającą procentowo rozmiar 
szkód wyrządzanych przez jeleniowate w uprawach i młodnikach przy różnych 
sposobach zabezpieczeń i bez zabezpieczeń.

Kameralne prace badawcze miały na celu dokonanie analizy kosztów poniesio-
nych na ochronę przed szkodami od zwierzyny na powierzchniach badawczych, 
w zależności od sposobu zabezpieczeń upraw i młodników.

Wycenę wartości szkód wyrządzanych przez jeleniowate na powierzchniach 
badawczych dokonano w oparciu o opracowane w 1988 roku przez zespół pracow-
ników Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie „Wytyczne szacowania strat 
z tytułu szkód wyrządzanych przez zwierzynę w środowisku leśnym”.

Na powierzchniach badawczych, na których podczas szacowania rozmiaru 
szkód stwierdzono, że szkody są istotne, przekraczają poziom uznawany za gospo-
darczo znośny, wyliczono wartość szkód dla gatunków głównych drzew uszkodzo-
nych przez jeleniowate.          
Wartość szkód gospodarczych wyliczono według następującego wzoru:

Sd = Wi x Z x Ws x P x C
gdzie:

Sd – wartość szkód gospodarczych,
Wi – wskaźnik wartości spodziewanej 1 ha drzewostanu na pniu w wieku 

rębności,  odczytany z tablic wskaźników wartości drzewostanów, 
Z – zadrzewienie, dla upraw i młodników, których gatunki nie wykazują 

miąższości grubizny, określa stopień udatności lub stopień pokrycia po-
wierzchni wydzielenia,
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Ws – wskaźnik szkód gospodarczych, określany przy szacowaniu ich roz-
miaru,

P –  powierzchnia [ha], zajmowana przez dany gatunek drzew w uprawie lub 
młodniku będący przedmiotem wyceny szkód,

C – średnia cena sprzedaży 1 m3 drewna uzyskana przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, podana 
przez GUS (za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podat-
kowy 2005 wynosiła 120,40 zł).

Wartość Sd jest to wartość istotnych szkód gospodarczych, wyrażona w zł. Wy-
liczono ją dla tych powierzchni badawczych, na których szkody istotne wyrządzane 
przez jeleniowate u gatunków drzew wchodzących do składu gatunkowego upraw 
i młodników, przekroczyły poziom szkód uznawanych za gospodarczo znośne.

Wartość Wi odczytano z „Tablic wskaźników wartości drzewostanów” dla 
wskaźników wartości spodziewanej 1 ha drzewostanu na pniu w wieku rębności 
z uwzględnieniem wieku drzewostanu w momencie szacowania wartości szkód oraz 
klasy bonitacji drzewostanu.

Charakterystyka terenu badań

Rozmieszczenie nadleśnictw, na terenie których prowadzono badania przedsta-
wia niniejsza mapa.
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Nadleśnictwo Kartuzy

Nadleśnictwo Kartuzy składa się ze 113 kompleksów leśnych o łącznej powierzch-
ni 18074,52 ha. Lesistość terenu obejmującego zasięgiem Nadleśnictwo Kartuzy 
wynosi 32%. Siedliska lasowe zajmują 77% powierzchni leśnej. Główne gatunki 
tworzące miejscowe lasy to: sosna - 57% powierzchni i 34% zapasu, buk - 18% 
powierzchni i 25% zapasu i świerk - 16% powierzchni i 28% zapasu.

Nadleśnictwo Kościerzyna

Nadleśnictwo Kościerzyna składa się z 238 kompleksów o powierzchni 17643,01 
ha. Lesistość terenu obejmującego swym zasięgiem Nadleśnictwo Kościerzyna wy-
nosi 37,5%. Przeważają siedliska borowe, Bśw stanowi 56,4%, a BMśw - 27,4% 
powierzchni leśnej. Sosna stanowi 89,3% zapasu rzeczywistego, a Brz - 3,4%. 

Nadleśnictwo Karnieszewice

Nadleśnictwo Karnieszewice zajmuje powierzchnię 18103,61 ha. Lesistość tere-
nu obejmującego zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwo Karnieszewice wynosi 
29,5%. Siedliska borowe zajmują 51,8%, a siedliska lasowe 44,1% powierzchni leś-
nej. Sosna zajmuje 64,8% powierzchni gruntów leśnych. Ważniejszymi gatunkami 
drzew są również: Bk - 11,1%, Brz -  8,4%, Ol - 5,5%, Św - 4,4% i Db - 4,2% po-
wierzchni.

Nadleśnictwo Karwin

Nadleśnictwo Karwin zajmuje powierzchnię 25120,61 ha. Lesistość terenu obejmu-
jącego swym zasięgiem to Nadleśnictwo wynosi 64%.  Przeważają siedliska boro-
we  – 96,6% powierzchni lesnej, z czego Bśw stanowi 80,4%. Sosna zajmuje 95,5% 
powierzchni leśnej i stanowi 95,6% zapasu rzeczywistego. Pozostałe gatunki, takie 
jak: Św, Bk, Db, Brz, Ol zajmują łącznie 4,5% powierzchni Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Płock

Nadleśnictwo Płock składa się z 552 kompleksów i zajmuje powierzchnię 14312,63 
ha. Lesistość terenu obejmującego swym zasięgiem Nadleśnictwo Płock wynosi 
9,9%. Przeważają siedliska borowe: Bśw - 34,4%, BMśw - 30,2% powierzchni leś-
nej. Gatunki lasotwórcze to: sosna - 72,8% powierzchni leśnej i  69,5% zapasu, 
świerk - 9,8% powierzchni i 1,4% zapasu, dąb - 5,6% powierzchni i 6,7% zapasu, 
brzoza - 9,8% powierzchni i 9,7% zapasu oraz olsza - 8,9% powierzchni i 10,5% 
zapasu.

Liczbę jeleniowatych w badanych obwodach  łowieckich w latach 2001-2004 
przedstawia Tabela 1.
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Tabela 1. Liczba jeleniowatych w badanych obwodach łowieckich w poszczegól-
nych Nadleśnictwach w latach 2001-2004

Źródło: Opracowanie własne

Rozmiar szkód wyrządzanych przez jeleniowate 

w zależności od sposobu zabezpieczenia

Do ważniejszych przyczyn narastania szkód powodowanych żerowaniem ssa-
ków roślinożernych można zaliczyć: wzrost liczebności tych zwierząt, często brak 
ich naturalnych wrogów, wynaturzenia w strukturze wiekowej i płciowej w popula-
cjach roślinożerców, nasilanie się stanu stresowego zwierzyny spowodowanego jej 
przegęszczeniem oraz coraz większym niepokojem wprowadzanym przez człowieka.
Tabela 2 przedstawia % uszkodzonych przez zwierzynę drzewek (s. - spałowanie, 
bez oznaczenia - zgryzanie). 
Tabela 3 przedstawia skuteczność zabezpieczeń przed zwierzyną.

Tabela 2. Rozmiar szkód w uprawach i młodnikach nie zabezpieczonych przed zwie-
rzyną w badanych Nadleśnictwach

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3. Skuteczność zabezpieczeń przed szkodami od zwierzyny

Źródło: Opracowanie własne



123

Analiza kosztów zabezpieczenia upraw i młodników przed zwierzyną

Koszt - jest to każde celowe, gospodarczo uzasadnione zużycie środków pro-
dukcji i usług obcych, wyrażone wartościowo, oraz wynagrodzenie za pracę zwią-
zaną z działalnością gospodarczą.

Zestawienie kosztów zabezpieczenia przed zwierzyną w przeliczeniu na 1 ha 
w poszczególnych Nadleśnictwach przedstawia Tabela 4.

Tabela 4. Zestawienie kosztów ochrony przez zwierzyną (zł) w przeliczeniu na 1 ha

Źródło: Opracowanie własne

Wartość szkód wyrządzonych przez jeleniowate w uprawach i młodnikach

Przedmiotem wyceny były szkody na powierzchniach badawczych, na których 
wystąpiły u gatunków głównych szkody istotne, przekraczające poziom uznawany 
za gospodarczo znośny.

Nadleśnictwo Kartuzy

W Nadleśnictwie Kartuzy na jedenastu powierzchniach badawczych o łącznej 
powierzchni 19,10 ha szkody przekraczające poziom uznawany za gospodarczo 
znośny wystąpiły na dziewięciu powierzchniach. Powierzchnia tych szkód wyno-
siła 12,60 ha, co stanowi 66% powierzchni badawczych.

Wartość szkód (Sd, w złotych) wyceniono w okresie przeprowadzenia badań i 
wynosiła ona łącznie 77300 zł.

Nadleśnictwo Kościerzyna

W Nadleśnictwie Kościerzyna na czternaście powierzchni badawczych o łącz-
nej powierzchni 54,22 ha szkody przekraczające poziom uznawany za gospodarczo 
znośny wystąpiły na siedmiu powierzchniach. Powierzchnia tych szkód wynosiła 
18,48 ha, co stanowi 34% powierzchni badawczych.
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Wartość szkód (Sd, w złotych) wyceniono w okresie przeprowadzania badań i 
wynosiła łącznie 66900 zł.

Nadleśnictwo Karnieszewice

W Nadleśnictwie Karnieszewice  na dziewięciu powierzchniach badawczych 
o łącznej powierzchni 23,14 ha szkody przekraczające poziom uznawany za go-
spodarczo znośny wystąpiły na siedmiu powierzchniach. Powierzchnia tych szkód 
wynosiła 13,88 ha, co stanowi 60% powierzchni badawczych.

Wartość szkód (Sd, w złotych) wyceniono w okresie przeprowadzania badań 
i wynosiła łącznie 62100 zł.

Nadleśnictwo Karwin

W Nadleśnictwie Karwin na siedmiu powierzchniach badawczych o łącznej 
powierzchni 13,89 ha szkody przekraczające poziom uznawany za gospodarczo 
znośny wystąpiły na trzech powierzchniach. Powierzchnia tych szkód wynosiła 
3,66 ha, co stanowi 26% powierzchni badawczych.

Wartość szkód (Sd, w złotych) wyceniono w okresie przeprowadzania badań i  
wynosiła łącznie 8500 zł.

Nadleśnictwo Płock

W Nadleśnictwie Płock na dziesięciu powierzchniach badawczych o łącznej 
powierzchni 20,47 ha szkody przekraczające poziom uznawany za gospodarczo 
znośny wystąpiły na siedmiu powierzchniach. Powierzchnia tych szkód wynosiła 
3,26 ha, co stanowi 16% powierzchni badawczych.

Wartość szkód (Sd, w złotych) wyceniono w okresie przeprowadzania badań i 
wynosiła łącznie 14000 zł.   

Zestawienie wartości szkód istotnych w poszczególnych Nadleśnictwach przedstawia:
Tabela 5. Zestawienie wartości szkód (Sd  zł) w badanych Nadleśnictwach

Źródło: Opracowanie własne
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Podsumowanie i wnioski

1. Wszystkie badane metody zabezpieczeń przed zwierzyną wykazywały zróżni-
cowaną skuteczność.

2. Na podstawie badań stwierdzono, że najskuteczniejszym sposobem ochrony przed 
zwierzyną jest grodzenie upraw siatką.

3. Zabezpieczenie upraw osłonkami daje bardzo dobre rezultaty w przypadku 
ochrony przed sarną. Po wyrośnięciu drzewka poza osłonkę po około 2-3 latach 
dąb jest zgryzany przez jelenie i tworzy niekorzystnie uformowaną koronę.

4. W przypadku Md najskuteczniejszym sposobem ochrony przed jeleniowatymi 
jest palikowanie.

5. Chemiczne zabezpieczenie upraw okazało się najmniej skuteczne:
a)  przed zgryzaniem: 
–  So na około 50% powierzchni badawczych było w ogóle nieskuteczne (N-ctwo 

Kartuzy i Karwin),
–  Db - średnia skuteczność od 30% do 70%,
–  Bk - średnia skuteczność 72-75%,
–  Brz - średnia skuteczność poniżej 10% (N-ctwo Karwin).
b) przed spałowaniem:
– nieskuteczne (N-ctwo Kościerzyna),
– około 70% skuteczności (N-ctwo Karnieszewice).

6. Grodzenie upraw siatką:
– najdroższy sposób ochrony – koszt grodzenia małych powierzchni (kilkanaście 

arów) jest do 10 razy wyższy niż w przypadku dużych powierzchni (kilka ha),
– najbardziej efektywny (chroni całą uprawę).

7.  Koszt zabezpieczenia drzewek  osłonkami:
– zależy od ilości zabezpieczanych na uprawie drzewek, czyli kosztu materiałów 

i usług,
– koszt zabezpieczenia około 2000 sztuk Db (ok. 25% drzewek na 1 ha uprawy) 

jest porównywalny z kosztem grodzenia 1 ha kilkunastoarowych gniazd (ok. 
10000 sztuk).

8. Koszt zabezpieczenia palikami wszystkich Md na uprawie (ok. 2000 sztuk) jest 
porównywalny z kosztem grodzenia 1 ha uprawy.

9. Proponowany okres ochrony przed szkodami:
– Nadleśnictwo Kartuzy, Karnieszewice i Płock:
 (grodzenie gniazd od momentu posadzenia przez okres 7-8 lat),
– Nadleśnictwo Kościerzyna, Karnieszewice:
 (grodzenie upraw z przewagą sosny od wieku 3-4 lat do 15-16 roku życia, 

czyli grodzenie należy utrzymywać przez okres około 12 lat),
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– Nadleśnictwo Karwin:
(konieczność grodzenia upraw tuż po ich założeniu i utrzymywanie ich przez 
okres 15-16 lat).

10. Wartość szkód wyrządzonych przez jeleniowate w badanych nadleśnictwach 
jest zróżnicowana. Uzależniona jest ona od:
– stopnia uszkodzenia powierzchni,
– bonitacji siedliska,
– składu gatunkowego,
– wieku drzewostanu.
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