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provlem pojemnosci wyzywieniowej Srodowiska duzych zwierzat rosli- 
nożernych znalazł się w orbicie zainteresowań leśników i myśliwyca 

dopiero wówczas, gdy wytępienie dużych drapieżników i niewystarczające 
pozyskanie zwierzyny przez człowieka, równolegle ze zmianami w natural- 
nym środowisku przyrodniczym, doprowadziły do poważnego zaostrzenia 
koniliktu pomiędzy różnymi działami leśnictwa na skutek wzrastających 
szkód wyrządzanych przez zwierzynę w produkcji leśnej i rolnej. 

„Pojemność wyżywieniowa” środowiska jest terminem wygodnym 
w potocznym użyciu i polega na przekonaniu, że powinna istnieć granica 
liczebności zwierząt roślinożernych, które mogą utrzymać się w danym 
środowisku. Jednocześnie „pojemność wyżywieniowa jest bardzo trudnym 
problemem ekologicznym. Nie wiemy bowiem, gdzie szukać głównych 
wskaźników nadmiernego użytkowania środowiska (tzw. przepasienia), ani 
nie potrafimy ilościowo oszacować tej pojemności. 

1. OBECNY STAN BADAŃ NAD POJEMNOŚCIĄ WYŻYWIENIOWĄ 
ŚRODOWISK LEŚNYCH 

A. Metoda badania reakcji środowiska 

Badania nad pojemnością wyżywieniową środowisk leśnych stosun- 

kowo wcześnie podjęto w Ameryce Północnej. ‘W 1953 r. ukazała się 

praca Martina i Kreftinga (16), w której autorzy ci zapropono- 

wali metodę ustalania pojemności wyżywieniowej na podstawie inwenta- 

ryzacji śladów żerowania zwierząt. Metoda ta wymaga oszacowania 

 



stopnia zgryzania wszystkich roślin drzewiastych na serii działek o po- 
wierzchni ok. 4 m?. Inwentaryzacja występowania roślin drzewiastych na 
terenie badań dowiodła, że przeciętnie około 80 gatunków jest dostępnych 
dla jeleniowatych. Zostały one zaklasyfikowane do 3 kategorii ustalonych 
według wybiórczości lub preferencji wykazywanych przez jelenie. Około 
90% zasobów pokarmu przypada na grupę roślin o niskiej preferencji, 
33% — na grupę o średniej preferencji a 17% — na grupę o najwyższej 
preferencji. Zazwyczaj na jakimś określonym obszarze nie występuje 
więcej, niż 10 gatunków z grupy pierwszego wyboru. Wskaźmik żerowania 
wyraża się procentem zjedzonych liści i pędów. Przeciętna tolerancja od- 
porności roślin na zgryzanie dopuszcza pozbawienie rośliny liści i pędów 
w około 40%. Pierwszym etapem tej metody jest zestawienie listy roślin 
pierwszego wyboru występujących na badanej powierzchni. Następnie 
należy oszacować procent zjedzonych liści i pędów na serii (przynajmniej 
30) osobników każdego gatunku. Można również stosować system działek, 
przy czym na 100 ha powierzchni potrzeba 25 działek. 

Oznaką występowania nadmiernego pogłowia jeleni jest zgryzanie 40% 
bieżącego przyrostu u około 25% gatunków roślin należących do grupy 
pierwszego wyboru. Niektóre gatunki z grupy roślin pierwszego wyboru 
mogą występować rzadko, na co wskazuje ich niska frekwencja — około 
1%. Rośliny te mogą w krótkim czasie stać się niedostępnymi w wyniku 
żerowania przez nawet nieliczne pogłowie jeleni. Jeśli, jednak, wysoce 
smakowita roślina o znacznej obfitości występowania (na co wskazuje 
frekwencja na poziomie co najmniej 3%) wykazuje umiarkowane zgryza- 
nie, to środowisko osiągnęło już pułap swej wydolności wyżywieniowej. 
Jest to czas na redukcję pogłowia. Opisana metoda oceny użytkowania 
środowiska nie powinna być, niestety, stosowana w terenie o długiej 
historii występowania jeleniowatych, gdyż niektóre z bardziej preferowa- 
nych roślin pokarmowych mogły już całkowicie zniknąć. 

Gdy około połowa gatunków roślin pierwszego wyboru wykazuje nad- 
mierne użytkowanie, wówczas gwałtownie spada rozrodczość w populacji 
jeleni wskazując, że pojemność wyżywieniowa środowiska została prze- 
kroczona. Można poświęcić kilka gatunków roślin pierwszego wyboru, jeśli 
są to rośliny bardzo rzadkie, stanowiące 1 lub mniej niż 1% w składzie 
roślinności. Gdy jednak użytkowanie osiągnie 40% jakiegokolwiek ga- 
tunku I wyboru spośród roślin o wysokiej frekwencji, takich które powinny 
być utrzymane w środowisku, przegęszczenie populacji jeleni jest oczy- 
wiste. 

Jelenie mogą utrzymywać się latami w środowisku całkowicie wy- 
eksploatowanym (,,przepasionym’’) i nie wykazywać spadku kondycji, lecz 
reprodukcja populacji spadnie do niezwykle niskiego poziomu. 

W oparciu o metodę Martina i Kreftinga wykonano wiele 
prac (14, 15), w wyniku których stwierdzono, że rośliny pierwszego wy- 
boru są zjadane przez jelenie we wszystkich porach roku, zwłaszcza jednak 
zimą i wiosną. W warunkach nielicznego pogłowia użytkowanie pokarmu 
ogranicza się zimą zasadniczo do roślin tej grupy. Rośliny z grupy dru- 
giego wyboru doświadczają lekkiego do umiarkowanego zgryzania tylko 
wówczas, gdy większość roślin z grupy preferowanej wykazuje wskaźniki 
żerowania o wielkości 90—125 (przy skali 1—250). Dla grupy roślin stano- 
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wiących pokarm głodowy notowano niewielkie użytkowanie nawet wów- 
czas, gdy liczebność jeleni osiągała pułap pojemności wyżywieniowej. 

Liczne badania dowiodły, że zasadniczym czynnikiem ograniczającym 
liczebność zwierzyny grubej jest niedobór pokarmu w postaci pędów 
drzew i krzewów w środowiskach zimowych (24). Podczas surowych zim 
stwierdza się liczne padnięcia jeleni w wyeksploatowanych środowiskach 
zimowych koncentracji. 

Wychodząc z założenia, że zimowa zasobność dostępnego pokarmu 
w postaci pędów drzew i krzewów decyduje o pojemności wyżywieniowej 
środowiska dla jeleniowatych, podjęto badania nad ustaleniem ilości żeru 
niezbędnej jako dieta dla jeleni. Dla jelenia wirginijskiego ustalono np. 
(16), że zapotrzebowanie na naturalny żer pędowy wynosi 4—8 funtów na 
100 funtów ciężaru ciała dziennie. Ilość ta wykazuje wahania w zależności 
od aktywności jeleni i jakości pokarmu. Zapotrzebowanie na naturalny 
pokarm pędowy jeleni z Wisconsin wynosiła 3,5—5,5 funta na 100 funtów 
ciężaru na dzień. Jeleń wielkouchy (Odocożleus hemonius) z Gór Skalistych 
i jeleń wirgimijski (Odocoileus virginianus) w Arizonie wykazywały cało- 
roczną przeciętną dziennego zapotrzebowania dla wszystkich klas wieku 
i obydwu płci wynoszącą 2,35 funta powietrznie suchej mąsy pędów na 
100 funtów ciężaru ciała. W Pensylwanii stwierdzono, że do utrzymania 
jeleni wirginijskich w dobrej kondycji potrzeba 3—4 funty powietrznie 
suchej masy pędów na 100 funtów ciała. 

O sezonowej zmienności w wielkości zapotrzebowania pokarmowego 
jeleni świadczą następujące wyniki badań w Luizjanie: 

przeciętna dzienna konsumpcja 
jelenia 

sezon funtów 

XII, I, II 5,1. 

И, ТУ, У 5,4 

VI, VII, VIII 8,9 

IX, X, XI ~ 8,5 

przeciętna całoroczna 7,0 

Podobne badania nad jeleniem szlachetnym (Cervus elaphus L.) prze- 
prowadzono w Czechosłowacji (17) na osobnikach przetrzymywanych 

w zagrodach. Zapotrzebowanie dzienne na karmę wykazywało wahania od 

3,2 do 4,7 kg na 100 kg ciężaru ciała w zależności od płci, wieku i stanu 
fizjologicznego zwierząt. 

Logiczną konsekwencją tego kierunku badań są podejmowane w róż- 

nych krajach próby inwentaryzacji zasobów naturalnego pokarmu w po- 

staci pędów w rozmaitych środowiskach leśnych. Próby takie prowadzili 

m. in.: Vanek (28, 29, 30) w Czechosłowacji, Dinesman (4) 

w RFSRR, Padaiga (22) na Litwie Dzięciołowski (8) w Polsce, 

nie licząc licznych badań tego rodzaju na kontynencie płn.-amerykańskim. 
W wyniku badań Padaiga (23) oszacował zapas naturalnego pokarmu 

w postaci pędów drzew w lasach litewskich na 8 do 10000 ton. W rezul- 
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tacie nierównomiernego zagęszczenia sarn, dochodzącego w niektórych 
środowiskach do 15—40 sztuk na 100 ha nastąpiło całkowite wyeksploato- 
wanie zimowego środowiska tego zwierzęcia na powierzchni 215000 ha 
najcenniejszych drzewostanów na równinie środkowo-litewskiej i su- 
walskiej. 

Wspomniane polskie badania nad wielkością zasobów pokarmu w po- 
staci pędów dostępnych zimą (8) dowiodły, że najzasobniejszą bazę 
pokarmową zapewniają zespoły związane z średnio żyznymi siedliskami — 
boru mieszanego, świeżego i boru mieszanego, wilgotnego. Bogatsze sied- 
liska lasowe oraz ubogie siedliska borowe charakteryzują się wyraźnie 
mniejszą biomasą warstwy krzewów i podszytów, a co za tym idzie niższą 
pojemnością wyżywieniową w okresie zimowym. Zespoły o dużej biomasie 
pędów w warstwie runa i podszytów powinny być wyżej klasyfikowane 
w systemie ustalania pojemności wyżywieniowej zespołów leśnych, niż 
zespoły o znikomej biomasie pędów w strefie żerowania zwierzyny. 

Wstęp do opracowania metody określania pojemności wyżywieniowej 
środowiska stanowią badania nad użytkowaniem baz pokarmowych przez 
zwierzynę (1). Przeprowadzono je w latach 1966—1968 w trzech obiektach 
terenowych stosując powtarzaną okresowo inwentaryzację śladów żerowa- 
nia zwierzyny połączoną z wykonaniem zdjęć fitosocjologicznych na 
stałych działkach badawczych o wymiarach 10X10 m. Ich celem było 
porównawcze ustalenie rozmiaru i charakteru użytkowania zasobów po- 
karmowych przez zwierzynę płową w 20 formach zróżnicowania leśnej 
szaty roślinnej. W drodze odpowiednich przeliczeń wartości obserwacji 
otrzymywano tzw. wskażnik intensywności użytkowania, który jest iloczy- 
nem przeciętnego procentu pokrycia i wartości liczbowej uszkodzeń 
według arbitralnie przyjętej skali. 

Wyniki tych inwentaryzacji zawarte są w tabeli 1. 

Tabela 1 

Zestawienie intensywności użytkowania roślin runa leśnego przez jeleniowate 

w poszczególnych formach zróżnicowania szaty roślinnej 

  

  
  

  

  

  

    

Sena Rośliny o najwyż- 
, , 21; : szym wskaźniku Zbiorowisko roślinne wartość intensywności użyt- 

nika kowania 

1 2 3 

1. Leucobryo-Pinetum typicum, młodnik, nadl. 52.8 sa 
Józefów ° 

2. Pino-Quercetum, facja z Carex brizoides, staro- 299 7 | m 
drzew, nadl. Pszczyna 

3. Calamagrosti villosae-Pinetum, wariant z Cala- 703.3 m 
magrostis villosa, uprawa, nadl. Pszczyna 

4. Vaccitnio uliginosi-Pinetum, starodrzew, nadl. 1595 6 m 
Józefów ,   
 



Tabela I 

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

        
  

  

1 2 3 

5. Leucobryo-Pinetum molinietosum, zespół porę- 1 633.0 z 
bowy nadl. Józefów j 

6. Leucobryo-Pinetum typicum, starodrzew, nadl. 1 860.6 Calluna vulgaris 
Józefów 

7. Leucobryo-Pinetum molinietosum, starodrzew, 1 934.7 Vaccinium myrtil- 
nadl. Józefów lus 

8. Pino-Quercetum, facja z Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtil- 
2 954,7 

starodrzew, nadl. Pszczyna lus 

9. Leucobryo-Pinetum typicum, uprawa, nadl. Jó- 3011 1 Calluna vulgaris 
zefów 

10. Leucobryo-Pinetum typicum, zespół porębowy, 31150 Calluna vulgaris 
nadl. Jozefow 

11. Calamagrosti villosae-Pinetum; wariant z Mo- ._. 
linia coerulea, miodnik, nadl. Pszczyna 3160,6 | Molinia coerulea 

a tan ned DG | Molinia coerulea 12. vaccinto uliginosi-Pinetum, starodrzew, nadl. 5480,0 | Vaccinium myrtil- 
szczyna lus 

13. Calamagrosti villosae-Pinetum, wariant z Ca- 
lamagrostis villosa, starodrzew, nadl. Pszczyna 5 647,2 Calamagrostis 

villosa 

14. Calamagrosti villosae-Pinetum, wariant z Mo- 
linia coerulea, uprawa, nadl. Pszczyna 11160,9 | Molinia coerulea 

Pinus silvestris 

15. Stellario-Carpinetum calamagrostietosum, sta- Oxalis acetosella 
rodrzew, nadl. Smolniki Carpinus betulus 

19 142,4 Mycelis muralis 
Vaccinium myrtil- 

lus 

16. Fago-Quercetum trientaletosum, drągowina, Fagus silvatica 
’° раа!. Smolniki Vaccinium myrtil- 

lus 
24 148,1 Quercus sessilis 

Betula verrucosa 
Calamagrostis 

arundinacea 

17. Stellario-Carpinetum calamagrostietosum, dra- Carpinus betulus 
gowina, nadl. Smolniki Corylus avellana 

25 344 7 Oxalis acetosella 

    Vaccinium myrtil- 
lus 

Tilia cordata 

 



Tabela 1 (d. c.) 

1 | 2 3 

  

18. Fago-Querctum tmentaletosum, starodrzew, 70 167,0 | Vaccinium myrtil- 
nadl. Smolniki lus 

Quercus robur 
Carpinus betulus 
Corylus avellana 
Juniperus commu- 

75$ 
Quercus sessilis 
Calamagrostis 

arundinacea 
Tilia cordata 

  

19. Stellario-Carpinetum calamagrostietosum, upra- Carpinus betulus 
wa, nadl. Smolniki Tilia cordata 

Corylus avellana 
71 059,1 Pinus silvestris 

Betula verrucosa 

Quercus robur 

  

20. Fago-Quercetum trientaletosum, uprawa, nadl. |105 398,6 Pinus silvestris 
Smolniki Vaccinium myrtil- 

lus 
Calluna vulgaris 
Quercus sessilis 
Betula verrucosa 
Quercus robur 
Vaccinium vitis- 

tdaea       
Rysuje się tu dość interesujące uszeregowanie względnej intensywności 

ażytkowania środowiska w poszczególnych kompleksach leśnych. Naj- 
uboższe siedliskowo i florystycznie środowisko Józefowa wykazuje, na 
ogół, niską intensywność użytkowania. Bogatsze środowisko Pszczyny zaj- 
muje położenie pośrednie a najżyźniejsze siedliska i najbardziej urozmai- 
cone zespoły leśne Smolnik doświadczają najbardziej intensywnego użyt- 
kowania przez zwierzynę. 

W obrębie każdego z trzech porównywanych kompleksów leśnych 
zespoły porębowe i uprawy wykazywały, na ogół wyższą intensywność 
użytkowania, jako obszary żerowania zwierzyny, niż młodniki, drągowiny 
1 starodrzew. Są to jednocześnie środowiska o wyższej średniej biomasie 
; produkcji pierwotnej netto roślin runa leśnego (tabele 4 i 6). 

Wyżej wspomniane inwentaryzacje żerowisk wiążą się ściśle z bada- 
niami nad organizacją przestrzenną populacji jeleniowatych (2) oraz nad 
repartycją nisz środowiskowych populacji (9), które powinny je poprze- 
dzać wskazując na główne dla tych roślinożerców typy środowisk i zmien- 
ność sezonową ich użytkowania przez zwierzęta. 

B. Badania nad produkcją pierwotną i przepływem 
energii 

Wyjaśnienia pojęcia pojemności wyżywieniowej („food carrying capa- 
city” według Dice'a) (3) należy poszukiwać w produktywności zespołów 
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roślinnych. Granice tej produktywności są zakreślone przez ilość dostęp- 
nej energii słonecznej oraz procesy regulujące jej rozdział w poszczegól- 
nych ekosystemach. 

Pewne nadzieje wiązać można z realizacją Międzynarodowego Progra- 
mu Biologicznego (International Biological Program), którego wyniki będa 
mogły być w dużej mierze wykorzystane do wyjaśnienia kwestii związa- 
nych z pojemnością wyżywieniową określonych ekosystemów. Chodzi tu 
zwłaszcza o takie zagadnienia jak nagromadzenie biomasy żywych roślin 
w piętrach roślinności dostępnych dla dużych ssaków roślinożernych, pro- 
dukeja pierwotna netto określonych zbiorowisk roślinnych oraz przepływ 
energii pomiędzy poziomem producentów a konsumentów. 

Przykładu tego kierunku poszukiwań dostarczają badania ТигсеК’а 
(27), który oszacował produkcję nasion z hektara drzewostanu w latach 
urodzaju. Produkcja ta wynosi: 

kg kcal 

dla dębu 1000 czyli 2,03Ж106, 
dla buka 2000 ezyli 12,00 X108, 
dla Swierka 120 czyli 6,70X105. 

Turćek stwierdził, że olbrzymia większość energii zgromadzonej 
w nasionach zostaje rozproszona przez konsumentów (ptaki i ssaki) a tylko 
ok. 5% przechodzi do nowej produkcji pierwotnej w siewkach. 

Kilkuletnie badania autora (w druku) nad biomasą roślin runa i pod- 
szytów w pięciu zbiorowiskach leśnych, w czterech siedliskowych typach 
lasu charakterystycznych dla przeważającej części obszaru leśnego Polski 
niżowej, pozwoliły na określenie zasobów roślin runa leśnego oraz pędów, 
przyrostu bieżącego drzew i krzewów pozostających w strefie żerowania 
zwierzyny, prześledzenie sezonowej zmienności tej biomasy, wyliczenie 
procentowego udziału poszczególnych grup roślin w całkowitej biomasie 
roślin runa oraz określenie ilościowego udziału potencjalnego pokarmu 
jeleni w ogólnej biomasie badanych warstw roślinności leśnej. 

Wielkości biomasy roślin runa leśnego w badanych zbiorowiskach leś- 
nych podano w tabeli 2. 

  

  

  

Tabela 2 

Biomasa roślin runa leśnego w badanych zbiorowiskach 

Średni 
Siedliskowy | 1 ciezar su- 

typ lasu Zbiorowisko leśne chej masy 

g/m 

Bór świeży Leucobryo-Pinetum typicum Mat. 1962 213,7 

Bór mieszany Świeży Pino-Quercetum berberidetosum Kozłowska, 
1925 i Fago-Quercetum trientaletosum 
Tx. 1955 146,4 

Bor mieszany wilgotny | Calamagrosti villosae-Pinetum 
Staszk., 1958 190,2 

Las mieszany Stellario-Carpinetum calamagrostietosum 
Oberd. 1957 96,4 

Średnio 178,0    



Stwierdzono jednocześnie, że zmienność biomasy roślin runa i podszy- 
tów w zależności od siedliskowego typu lasu i związanego z nim zespołu 
ma charakter statystycznie istotny. 

Biomasa roślin runa podlega jednak pewnemu zróżnicowaniu sezono- 
wemu, obrazują to dane w tabeli 3. 

  

  

  

Tabela 3 

Sezonowe zróżnicowanie biomasy roślin runa 

Siedliskowy Sucha masa roślin runa — g/m? 

typ lasu wiosna lato jesień zima 

Bśw 167,8 243,3 267,8 "184,6 

BMśw 117,3 213,7 111,7 83,1 

BMw 106,1 352,9 148,9 139,7 

LM 107,1 173,4 45,4 6,6 

  

Przedstawione wyżej wartości wykazują kulminację biomasy w okresie 
lata lub jesieni, minimum zaś zimą lub wiosną. Ze względu na skład 
roślinności runa w zespołach borowych, w których przeważają rośliny 
wieloletnie, zmienność sezonowa biomasy nie wykazuje, na ogół, gwałtow- 
nych zmian. Wyjątek stanowi runo grądu, w którym przeważają rośliny 
jednoroczne. 

Stwierdzono również statystycznie istotne zróżnicowanie biomasy roślin 
runa w zależności od stadium wzrostu drzewostanu (tab. 4). 

Tabela 4 

Zróżnicowanie biomasy roślin runa w zależności od stadium wzrostu drzewostanu 

  

Średni ciężar 
Stadium wzrostu suchej masy 

drzewostanu 

  
  

  

g/m? 

Uprawa 265,7 

Młodnik 146,4 

Starodrzew 123,4 

Średnio 178,0 

Najwyższą wartość biomasy roślin runa, jak można było oczekiwać, 
wykazały uprawy, w których panują najkorzystniejsze warunki oświetle- 
nia i wzrostu spowodowane prawdopodobnie przemieszczeniem wierzch- 

nich warstw gleby w trakcie orki. Wyraźnie niższe wartości wykazują 
młodniki, natomiast najniższe — niespodziewanie starodrzew w IV i V 
klasie wieku. 

Dla zwierząt roślinożernych o określonych preferencjach żerowych, 

poza obfitością zasobów pokarmowych, ważny jest skład gatunkowy roślin- 

ności runa leśnego. 
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Procentowy udział poszczególnych grup roślin w runie badanych sied- 
liskowych typów lasu przedstawiono w tabeli 5. 

  

        
  
    

  

  

Tabela 5 

Udział poszczególnych grup roślin w runie — % 

| | 

Nalot Papro- 
Siedliskowy drzew Krze- ‚тазу, wa Mchy cie, Wwi-| Grzyb 

typ lasu 1 krze- wink sr се, ulala nos = dłaki, rey OY 
wow у 1 4 skrzypy 

Bsw 45,9 13,6 1,1 0,0 39,6 0,0 0,2 
BMśw 32,1 24,6 11,7 0,3 30,9 0,0 0,4 
BMw 28,8 22,2 18,1 0,2 26,7 4,0 0,0 
LM 72,2 0,2 10,9 9,3 6,6 0,6 0,2 

Średnio 38,0 18,1 10,7 1,0 30,4 1,7 0,1 

Badania nad składem pokarmu jeleni (5) dowodzą, że zjadają one 
rośliny ze wszystkich grup wymienionych w powyższym zestawieniu. 
Jedynie w grupie „mchy i porosty” obserwowano tylko sporadycznie 
1 raczej przypadkowo zjadanie mchów przy pewnym użytkowaniu poro- 
stów. Stąd wniosek, że runo lasu mieszanego, w którym ta grupa roślin 
stanowi zaledwie 6,6% biomasy zapewnia lepszą bazę pokarmową jeleni, 
niż zespoły borowe, w których udział mchów i porostów waha się od 27 
do 40% biomasy runa. 

Zgoła odwróconą kolejność zbiorowisk leśnych w porównaniu z uszere- 
gowaniem według wielkości biomasy roślin runa otrzymał autor w wy- 
niku oszacowania produkcji pierwotnej netto roślin runa w tych samych 
czterech siedliskowych typach lasu (w druku). 

  

  

  

  

Tabela 6 

Porównanie produkcji pierwotnej runa w czterech badanych 
siedliskowych typach lasu 

Siedliskowy | Produkcja pierwotna netto — g/m? 

typ lasu | uprawa młodnik starodrzew 

Bśw 67,6 8,1 43,1 

BMśw 452,2 182,8 40,2 

BMw 319,2 39,1 229,3 

LM 447,2 186,6 39,9 

Średnio 321,6 104,2 88,1 

Ogólnie najwyższe wartości produkcji pierwotnej netto roślin runa 
leśnego, spośród czterech badanych siedliskowych typów lasu, stwierdzono 

w borze mieszanym, świeżym i w lesie mieszanym. Pośrednie wartości 
produkcji pierwotnej runa wykazuje bór mieszany, wilgotny. Najniższą 

wartość produkcji pierwotnej runa stwierdzono dla boru świeżego. Na- 

leży jednak stwierdzić, że między poszczególnymi stadiami wzrostu i roz- 
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woju drzewostanu (uprawa, młodnik i starodrzew) występuje znaczne zróż- 
nicowanie w wielkości produkcji pierwotnej netto roślin runa wśród 
badanych siedliskowych typów lasu. 

C. Ustalanie liczb wskaźnikowych 

Nie będąc w stanie wyjaśnić mechanizmu działania zjawiska zwanego 
„pojemnością wyżywieniową” ekolodzy próbują ustalić wielkość za- 
gęszczenia populacji różnych zwierząt roślinożernych, przy którym szkody 
przez nie wyrządzane utrzymują się w dopuszczalnych gospodarczo 
granicach. 

Zestawienie nielicznych dotąd klasyfikacji pojemności wyżywieniowej 
środowisk dla trzech gatunków europejskich jeleniowatych podano w ta- 

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

beli 7. 

Tabela 7 

Zestawienie klasyfikacji pojemności wyżywieniowej Środowisk 
dla trzech gatunków jeleniowatych 

Pojemność i 
Zwierzę Srodowisko Kraj wyzywienio- Zrodto 

wa 

lasy liSciaste 
Sarna z domieszką Litwa те e na Padaiga, (22) 

świerka | 

Sarna lasy mieszane Litwa о he na Padaiga, (22) 

Sarna bory suche Litwa 1—2 sarny na Padaiga, (22) 
1 bagienne 100 ha j 

Jeleń środowiska | : 1 jelen na 
szlachetny gorskie Szkocja 12 ha MacNally, (18) 

15 jelenia na 
Jeleń , , 100 ha lub 

szlachetny las górski Austria 3 sarny na  Polacsek, (25) 
100 ha 

Jeleń tereny leśne Szkocja l jeleń na Mitchell, (20) szlachetny 10 ha 

Jeleń tereny a: 1 jeleń na h | 
szlachetny nieleśne Szkocja 39 ha Mitchell, (20) 

Los tereny leśne Litwa 2 108IE Na Padaiga, (23) 
1000 ha 

Zagadnienie pojemności wyżywieniowej wiąże się ściśle z biomasą 
zwierząt roślinożernych. W podobnych krajobrazach biomasa ta jest nie- 
mal identyczna, choć składają się na nią różne gatunki zwierząt. W Puszczy 
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Białowieskiej np. wszelki wzrost liczebności jelenia szlachetnego wiąże 
się nieodłącznie z gwałtownym spadkiem liczebności lub nawet całkowitym 
ustąpieniem łosi. W strefach położonych dalej, ku północy pojawienie się 
łosi powoduje zniknięcie jeleni. W złożonych, zwłaszcza górskich kraj- 
obrazach północnych i umiarkowanych szerokości, w odróżnieniu od tro- 
pików, różne gatunki zwierząt użytkują mie tyle różne piętra roślinności 
1 różne grupy roślin, co różne biotopy (facje) tworzące te krajobrazy. 
W przypadku współbytowania w tym samym biotopie z reguły dochodzi 
do konkurencji międzygatunkowej. Dzięki temu biomasa jednego gatunku 
kopytnego w prostych krajobrazach (np. łoś w nizinnej tajdze) i suma- 
ryczna biomasa kilku gatunków kopytnych w złożonych krajobrazach 
(górzysta tajga) są w przybliżeniu jednakowe (1). 

Srednia biomasa kilku gatunków jeleniowatych (sarna, łoś, jeleń szla- 
chetny, jeleń sika i daniel) w lasach Litwy sięga 2,2 tony na 1000 ha po- 
wierzchni leśnej (23). 

Natomiast pozyskanie biomasy jeleni w Michigan oszacowano na prze- 
ciętnie 428 funtów na milę kwadratową czyli ok. 0,1 kg/ha. Niemal dwu- 
krotnie wyższe, gdyż wynoszące przeciętnie 702 funty na milę kwadra- 
tową, czyli blisko 0,2 kg/ha, pozyskanie jeleniowatych (trzech gatunków) 
zanotowano w Danii (16). 

D. Zabiegi zwiększające pojemność wyżywieniowąa 

Kolejny kierunek badań w omawianym zakresie stanowią próby pod- 
niesienia pojemności wyżywieniowej środowisk w drodze stosowania naj- 
rozmaitszych zabiegów. Przed kilku laty (24) w USA utworzono pierwszą 
i jak dotąd, jedyną placówkę badawczą poświęconą głównie ulepszaniu 
rodzimych gatunków krzewów ogryzowych dla zwierzyny w drodze ich 
selekcji i hodowli. Selekcjonowanymi cechami są: dziedziczna skłonność 
do obfitego dawania odrośli po wypaleniu, odporność na choroby, toleran- 
cja wobec suszy, smakowitość i inne. 

Stosuje się również herbicydy w celu obniżenia wysokości żywych 
koron drzew i krzewów oraz zwiększenia liczby odrośli jako pokarmu dla 
jeleni (21). 

W Europie stosuje się na ogół bardziej tradycyjne środki zwiększania 
pojemności wyżywieniowej środowisk w krytycznym okresie. Jednym 
z takich środków jest zimowe dokarmianie. Jego skuteczność jest ostatnio 
poddawana w wątpliwość, gdyż obliczono, że nawet iatensywne dokarmia- 
nie sarn stanowi zaledwie 7—9% dostępnych w tym czasie zasobów po- 
karmu naturalnego (22) i pokrywa zapewne znikomą część zapotrzebowa- 

. nia pokarmowego tych zwierząt. 
Stwierdzono natomiast, że w drodze stosowania odpowiedniej rębni, 

zimowej ścinki osik i innych drzew ogryzowych oraz wprowadzania mie- 
szanych upraw można zwiększyć produktywność wyżywieniową łowisk 
leśnych średnio 10-krotnie na jednostce powierzchni (23). Pewne znacze- 
nie ma także odgarnianie śniegu w miejscach o obfitym runie, zakładanie 

poletek ogryzowych, wznoszenie i zaopatrywanie paśników, lizawek i wo- 
dopojów. Z jednego hektara jagodziska o średniej produktywności można 

otrzymać około 250 kg pokarmu dla sarn i jeleni. z 

O wiele większe znaczenie, niż podejmowane w rozproszeniu i z reguły 
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na niewielkich powierzchniach środki zagospodarowania łowieckiego, 
mają zabiegi hodowlano-leśne, które w sposób zasadniczy, na dużych obsza- 
rach zmieniają środowisko bytowania zwierzyny. Reguła, znana jako 
„prawo dyspersji” (16) stwierdza, że jedną z podstawowych zasad poprawy 
środowiska dla zwierząt (zwłaszcza zwierząt o niewielkim areale osobni- 
czym, jak sarna )jest występowanie mozaiki typów środowiska zaspokaja- 
jących potrzeby zwierząt w różnych warunkach atmosferycznych i w każ- 
dej porze roku. Srodowisko bytowania zwierząt zostaje poprawione przez 
liczne występowanie ekotonu, czyli strefy przejścia pomiędzy różnymi 
typami roślinności. Strefa ta jest szczególnie intensywnie użytkowana 
przez zwierzęta (26). Nowoczesne leśnictwo stwarzając drobną szachow- 
nicę bloków drzewostanów różnych klas wieku właśnie dokonało tego 
zwielokrotnienia udziału strefy ekotonu i zróżnicowania środowiska. 

Sprawdzone sposoby poprawy środowiska jeleni w obiektach, w których 
gospodarstwo leśne i łowieckie traktowane są równorzędnie, obejmują: 
1) utrzymywanie luk w drzewostanie i dużej powierzchni obrzeży lasu, 
2) intensywne trzebieże zmniejszające powierzchnię przekroju drzewo- 
stanu, 3) pozostawianie odpadów zrębowych (poza dostarczaniem żeru ich 
obecność ośmiela jelenie do użytkowania zrębów jako miejsc żerowania) 
oraz 4) podsiewanie traw i wprowadzanie krzewów ogryzowych. 

2. DALSZE KIERUNKI POSZUKIWAŃ 

Zagadnienie pojemności wyżywieniowej środowisk jest trudnym prob- 
lemem ekologicznym a jego rozwiązania poszukiwać należy na drodze 
gruntownych badań podstawowych nad środowiskiem roślinnym i ekologią 
zwierząt roślinożernych. W tym kierunku zmierzają obecnie prace w wielu 
krajach. 

Pewne nadzieje wiązać można z realizacją Międzynarodowego Progra- 
mu Biologicznego, którego wyniki będą mogły być w znacznej mierze 
wykorzystane do wyjaśnienia kwestii związanych z pojemnością wyżywie- 
niową określonych ekosystemów. Chodzi tu zwłaszcza o takie zagadnie- 
nia jak nagromadzenie biomasy żywych roślin w piętrach roślinności do- 
stępnych dla dużych ssaków roślinożernych, produkcja pierwotna netto 
określonych zbiorowisk roślinnych oraz przepływ energii pomiędzy po- 
ziomem producentów a konsumentów. 

Postęp na drodze do wyjaśnienia pojemności wyżywieniowej środowisk 
otwartych jest utrudniony przez brak prostych metod wiarygodnej inwen- 
taryzacji liczebności zwierząt. Ominięciem tych trudności jest prowadze- 
nie badań w obrębie powierzchni ogrodzonych o znanej obsadzie zwierząt, 
co jest jednak rozwiązaniem kosztownym i budzącym pewne zastrzeżenia 
merytoryczne. 

Wobec wspomnianych trudności w wyjaśnieniu węzłowych sprzężeń 
zwrotnych na odcinku: środowisko roślinne — zwierzę roślinożerne, eko- 
lodzy kontentują (się spekulatywnym określaniem dopuszczalnych norm 
zagęszczenia populacji zwierzęcych w badanych środowiskach oraz opraco- 
wywaniem zabiegów, które powinny zwiększyć tę hipotetyczną pojemność. 

Problem pojemności wyżywieniowej środowisk roślinnych wobec zwie- 
rzyny nie został jeszcze rozwiązany w żadnym kraju ani strefie klima- 
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tycznej świata. Wśród kilku kierunków poszukiwań rozwiązania tego prob- 
lemu należy wymienić: 

1) badania podstawowe nad wielkością zasobów pokarmu naturalnego 
zwierząt roślinożernych w określonych typach środowiska, nad organi- 
zacją przestrzenną populacji tych zwierząt (względnie wykorzystanie 
poszczególnych typów środowiska) oraz nad stopniem wykorzystania za- 
sobów pokarmowych przez zwierzęta; badania te w wielu odcinkach są 
zbieżne z założeniami Międzynarodowego Programu Biologicznego, co 
zwiększa szanse na osiągnięcie szybszego postępu w tym kierunku; 

2) badania nad pomiarem reakcji środowiska roślinnego na żerowanie 
zwierząt; badania te zmierzają do opracowania metody, w której stopień 
użytkowania roślin wskaźnikowych określałby stan nasycenia pojemności 
wyżywieniowej środowiska; 

3) próby stosowania zabiegów hodowlano-leśnych i łowieckich zwięk- 
szających pojemność wyżywieniową środowiska leśnego, przy rezygnacji, 
na razie, z wyjaśnienia samej istoty tego zjawiska. 

Należy bacznie śledzić rozwój pokrewnych dziedzin jak ekologia po- 
pulacyjna i etologia behawiorystyczna, gdyż mogą one znacznie wzbogacić 
arsenał koncepcji zaangażowanych w próby rozwiązania naczelnego prob- 
lemu produktywności populacji roślinożerców. Przykładem tego rodzaju 
wsparcia są wyniki badań Espmarka (13) nad behawiorem zimowych 
agregacji reniierów, w których autor ten dowiódł bezpośredniego wpływu 
zmian w hierarchii stada na wykorzystanie zimowych zasobów pokarmu 
przez słabsze osobniki stada. 

Wiadomo jednak, że samo określenie biomasy zasobów dostępnego 
pokarmu w środowisku oraz nawet wiarygodne oszacowanie liczebności 
zwierząt nie da w wyniku pojemności wyżywieniowej tego środowiska. 
Konieczne jest określenie stopnia wykorzystania zasobów środowiska przez 
zwierzęta roślinożerne. Stopień ten prawdopodobnie jest niski i zmienny 
zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Wydaje się, że określenie stopnia 
wykorzystania dostępnych zasobów pokarmu jest kluczem do wyjaśnienia 
problemu pojemności wyżywieniowej środowiska. 

3. WNIOSKI 

Ustalenie pojemności wyżywieniowej środowiska roślinnego wobec 
zwierząt roślinożernych jest trudnym problemem ekologicznym, który 
dotąd nie został rozwiązany. 

Poszukiwania postępu w tym zakresie koncentrują się obecnie na trzech 
"kierunkach działalności, mianowicie: | 

1) badania podstawowe nad wielkością i użytkowaniem zasobów natu- 
ralnego pokarmu: zwierząt roślinożernych w różnych typach środowiska 
wraz z badaniami wprowadzającymi nad inwentaryzacją pogłowia, skła- 
dem pokarmu zwierząt i organizacją przestrzenną ich populacji; 

2) próby opracowania metody roślin wskażnikowych, stopień zgryza- 
nia których obrazowałby stan nasycenia pojemności wyżywieniowej śro- 
dowiska; 

3) zabiegi z zakresu hodowli lasu i zagospodarowania łowieckiego, 
których celem jest zwiększenie wydolności wyżywieniowej środowiska. 

Ostatecznym celem badań nad pojemnością wyżywieniową środowisk 
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jest ustalenie optymalnego dla określonych środowisk zagęszczenia popu- 
lacji zwierząt roślinożernych. Zagęszczenie to, zgodne z wydolnością wy- 
żywieniową środowiska, obrazować będzie produktywność poziomu kon- 
sumentów w ekosystemie. 
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Краткое содержание 

Проблема кормовой емкости среды травоядных животных является трудной эко- 

логической проблемой, которая до сих пор не решена ни в одной стране, ни в одной 

климатической зоне мира. 

В связи с методическими трудностями, связанными с инвентаризацией количества 

животных и недостаточного знания состава корма и физиологии питания многих видов 

животных, основное усилие направлено на исследование реакции растительного сооб- 

щества на пседание животными. Американский метод (Мартин и Крефтинг, 19) основы- 

вающийся на оценке поедания индикаторных растений (представляющих собой лучшее 

питание) довольно точно определяет состояние насыщенности питательной массы 

среды. 

Приняв во внимание, что зимние запасы доступного питания в виде побегов дре- 

весных растений решают вопрос об объёме питательной массы для семейства оленьих, 

был предпринят опыт определения средней дневной потребности на такого типа пита- 

ние у разных родов оленей, а также опыт инвентаризации запасов этого питания 

в разных лесных сообществах. Большое значение здесь имеют исследования прост- 

ранственного распределения популяций травоядных, а также деления экологических 

ниш в пределах площади занятой популяцией. 

Проводятся исследования характера и интенсивности потребления напочвенного 

лесного растительного покрова юленями и им подобными. Установлено здесь (Дзенче- 

ловски, 7), что сообщества после рубок и культуры, показывают в общем высшую 

интенсивность питания животных, чем молодняки, жердняки и спелые насаждения. 

Исследования первичной продукции нетто лесных растений и использования энергии 

должны помочь в выяснении важных вопросов, связанных с питательной массой опре- 

деленных экосистем. Это касается, прежде всего, таких проблем как накопление био- 

массы живых растений в растительных ярусах, доступных для больших млекопита- 

ющихся травоядных, первоначальной продукции нетто определенных растительных сооб- 

ществ, а также использования энергии между уровнем производителей и потребителей. 

Например, подитвердилось, что наблюдается статистически существенная зависи- 

мость величины биомассы растений лесного напочвенного покрова и подлеска от усло- 

вий местопроизрастания типа леса (и связанного с ним сообщества), от времени года, 

а также от стадии роста насаждения (Дзенчеловски, в печати). Самое большое нако- 

пление биомассы растений лесного напочвенного покрова и подлесков наблюдается 

в бедных условиях местопроизрастания бора свежего (213,7 г/м”), в то время как 

самое малое — в богатых условиях местопроизрастания смешанного леса (96,4 г/м?). 
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Кульминация биомассы происходит в период лета или осенью, минимум — зимой или 
весной. При делении на стадии роста насаждения самую большую величину биомассы 
лесного напочвенного покрова дали культуры, значительно меньшие величины — молод- 
няки, самые низкие — спелые насаждения. 

Не будучи в состоянии выяснить механизм действия явления называемого «пита- 
тельной емкостью» экологи пытаются определить величину плотности популяции разных 
травоядных животных, при которой наносимый ими вред остается в хозяйственно до- 
пустимых пределах. 

Представлено несколько разработанных до сего времени классификаций допутимой 
плотности популяции европейских рюдов оленей, а также немногие величины оценки 
биомассы и заготовки этих животных. 

Другое направление поисков представляют попытки применения лесозащитных 
и охотничьих мероприятий, увеличивающих питательную массу лесного сообщества, 
пока что без объяснения сущности этого явления. 

Summary 

The question of food carrying capacity of habitats for herbivorous animals poses 
a difficult ecological problem which is not solved until now in any country nor 
climatic zone of the world. 

In face of procedural difficulties involved in census of animal numbers and 
insufficient information on diet and psyhiology of nutrition of numerous animal spe- 
cies, the main effort was directed on studying the response of vegetation upon animal 
feeding. American method (Martin and Krefting, 19), consisting on the estimation of 
the extent of browsing on indicatory plants (those providing a preferred food) rather 
precisely determines the status of the saturation of food carrying capacity of habitat. 

When it was found that winter resources of available food in the form of twigs 
of woody plants are decissive for the food carrying capacity of habitats for cervids, 
there were undertaken attempts of the determination of average daily requirement 
for this food by various deer species and tentative inventory of its resources in 

various forest environments. Studies on the spatial distribution of herbivore popu- 

lations and on the repartition of habitat niches within the area inhabited by popu- 

lation are of prime importance here. 

There are carried out studies on the nature and intensity of the utilization of 
forest herb layer plants Бу cervids. It was found (Dzieciolowski, 7) that clear-cutting 
areas and young plantations reveal, in general, a higher intensity of game utiliza- 

tion than thickets, pole-sized, and timber stands. 

Research on the primary net production of forest plants and on energy flow 

ought to contribute to the explanation of important questions connected with food 

carrying capacity of definite ecosystems. This concerns particularly such problems, 

as the accumulation of biomass of alive plants in vegetational strata available to big 

herbivorous mammals, primary net production of definite plant associations, and 

energy flow between the level of producers and consumers. 

It was found, for instance, that there is a statistically significant relationship 

between the biomass of herb layer and undergrowth plants on the one hand and 

forest site category (and association related with it), season of year, and the stage of 

stand growth on the other (Dzięciołowski, in print). The highest accumulation of 

the biomass of herb layer and undergrowth plants was found on a poor site of fresh 

coniferous forest (213.7 g/sq.m.), while the lowest one — on fertile site of the mixed 
deciduous forest (96.4 g/sq.m.). The peak biomass occurs during summer or autumn, 
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while the minimum one — in winter or spring. In the classification according to 
stand growth stage the highest value of herb layer biomass revealed young plan- 
tations, obviously lower values — thickets, while the lowest ones — timber stands. 

Being unable to explain the mechanism of functioning the phenomenon called 
"food carrying capacity” ecologists attempt to determine the degree of population 
density for various herbivorous animals at which damage done by them is main- 
tained within economically tolerable limits. 

Several developed until now classifications of permissible density of popula- 
tions of European cervid species and a few values of estimated biomass and harvest 

of these animals are presented. 

Still other direction of research provide attempts of the application of silvicul- 

tural and game management treatments aimed at the improvement of food carrying 

capacity of forest habitats without any explanation, for the present, of the essence 

of this phenomenon. 
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