
КВОМКА "ze rae 
Konferencja pt. ,,Las jako środowisko zwierzyny 

i problem szkód wyrządzanych w nim przez zwierzynę” 

Конференция на тему: „Лес как среда животных и проблема 
потер приносимых животными” 

Conference entlitled „Forest as the environment of game and the problem 
' of damage done in it by game” 

W dniach od 25 IX do 2 X 1980 r. odbyła się w Grecji (Saloniki i Ate- 
ny) konferencja naukowa IUFRO poświęcona problemom hodowli 

lasu w ekstermalnych warunkach ekologicznych i ekonómicznych. Była 
ona połączona z sympozjum specjalistycznym pn. „Plantacje leśne jako 
środowisko zwierzyny oraz problem szkód wyrządzanych w nich przez 
zwierzynę”. Program sympozjum obejmował dwa półdniowe posiedzenia 
poświęcone zagospodarowaniu środowiska zwierzyny oraz szkodom wy- 
rządzanym przez zwierzęta kręgowe. Wygłoszono na nich następujące 
referaty. 

SESJA I: ZAGOSPODAROWANIE ŚRODOWISKA ZWIERZYNY 

1. „Plantacje leśne jako środowisko zwierzyny w Południowej Afryce” 

— R.Bigalke (Republika Południowej Afryki). | 
Wprowadzenie plantacji drzew egzotycznych pociąga za sobą zasad- 

nicze zmiany w środowisku. Istniejąca roślinność ulega zakłóceniu lub 

usunięciu, pociągając za sobą zmiany w populacjach zwierzęcych. Nowe 

wymagania stawiane są glebie. Krajobraz może ulec dramatycznej zmia- 

nie, zwłaszcza gdy zespoły trawiaste lub krzewiaste zostaną zalesione. 

Stosowanie pestycydów, ubicie gleby i erozja mogą powodować proble- 

my i wątpliwe jest, by można było utrzymać potencjał produkcyjny sied- 

liska. Nic dziwnego zatem, że tzw. „ochroniarze” w wielu częściach świa- 

ta gwałtownie krytykują leśnictwo plantacyjne. Odpowiedzią powinny 

być badania nad wpływem zalesień na rodzimą roślinność i świat zwie- 

rząt. | 

* Plantacje eukaliptusów w Południowej Afryce są bezużyteczne jako 
środowisko zwierząt kopytnych, natomiast plantacje sosnowe w wieku 

do 10 lat stanowią środowisko dość produktywne. Obsiewane trawą i ko- 
szone pasy przeciwpożarowe w plantacjach są intensywnie wykorzysty- 

wane jako miejsce żerowania. W plantacjach tych występują rozległe 
"szkody powodowane zgryzaniem. Z plantacji eukaliptusowych znikają 

ptaki związane z rodzimymi zespołami trawiastymi, natomiast pojawia- 

ją się ptaki drapieżne, ziarno- i owadożerne. Plantacje te są także zasied- 

lane przez dziki. Sygnalizowane są również szkody wyrżądzane przez 
drobne ssaki (głównie gryzonie). | | 

2. Wplyw zgryzania na dynamike wzrostu i rozwoju plantacji sosnowych 

— B.Fruziński i M.Kowalewski (Polska). | 

W referacie przedstawiono wyniki kilkuletnich badań nad wpływem 

zgryzania na dynamikę wzrostu i rozwoju upraw i młodników sosno- 

wych w Wielkopolsce. | SE 
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3. Badania telemetryczne nad wykorzystaniem przestrzeni przez jelenie 
w terenie górskim w Styrii — W. G. Stagl (Austria). 

„W łowisku górskim prowadzono w ciągu 2 lat wstępne badania nad 
wykorzystaniem środowiska przez jelenia szlachetnego. Do badań użyto 

- sprzętu radiotelemetrycznego. Radionadajnikami zaobrożowano cztery 
"osobniki, mianowicie 3 łanie i 1 byka. Stwierdzono następujące. wielkości 
areałów ‘osobniczych: 5-letnia łania — 1300 ha, 2-letni szpicak — 925 ha, 
6-letnia' łania — 650 ha, 3-letnia łania — 1550 ha. Lokalizacja tych zwie- 
rząt była prowadzona przez 1—2 tygodni miesięcznie w ciągu całego ro- 
ku. W warunkach niskich temperatur zimowych zasięg słyszalności syg- 
nałów radiowych znacznie spadał. 

4. Zależności między łosiem a leśnictwem, ze szczególnym uwzględnie- | 
niem szkód w plantacjach leśnych — S. Lavsund (Szwecja). 

Nadmierne, całoroczne polowania doprowadziły w XVIII-wiecznej 
Szwecji do wytrzebienia łosi. W całym kraju pozostało zaledwie kilka- | 
set osobników. Po uregulowaniu spraw związanych z pozyskaniem po- 
głowie łosi w Szwecji zaczęło szybko wzrastać, by osiągnąć obecnie nie- 
spotykane w skali światowej rozmiary. Było to możliwe dzięki olbrzy- 
miemu potencjałowi rozrodczemu, wynoszącemu u łosi 50—70% rocznie. 

Klępy mają przeciętnie 1,8 cieląt. W korzystnych warunkach środo- 
wiskowych 35% klęp rodzi swe cielę w wieku 2 lat. Do wzrostu liczeb- 
ności łosi przyczyniło się zapewne zdecydowane odmładzanie drzewosta- 
nów towarzyszące intensywnemu pozyskaniu drewna. Powierzchnia drze- 
wostanów w I klasie wieku zwiększyła się z 6 do 20% ogólnej powierzch- 
ni leśnej. Stwierdzono również pozytywną zależność pomiędzy pożarami 
lasów a sytuacją troficzną łosi. 

Łosie wyrządzają coraz dotkliwsze szkody w leśnictwie i rolnictwie 
szwedzkim. Stwierdzono, że górna granica średnicy pędów zgryzanych 
przez łosie wynosi 6—8 mm. Odszkodowania za szkody wynoszą od 1 do 
2 mln dolarów USA rocznie. 

SESJA II: SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ KRĘGOWCE 

5. Ocena ważniejszych repelentów stosowanych przeciw gryzoniom i pta- 
kom w krajach członkowskich IUFRO — B. Caval caselle (Włochy). 

W Europie najdotkliwsze szkody wyrządzają gryzonie w jej częściach 
północnych, natomiast ptaki w regionach środkowej i południowej Euro- 
py. Powszechnie stosowane repelenty przeciw gryzoniom oparte są na 
tiuramie, ziramie i wielosiarczku baru. Są one dostępne na rynku w po- 
staci gotowych do użycia produktów lub preparatów przygotowanych 
do sporządzania emulsji. Poważne szkody wyrządzane przez zięby i grzy- 
wacze w naturalnym odnowieniu buka we Francji zostały wyeliminowa- 
ne dzięki kosztownemu. przykrywaniu m lasu siatką (przykrycie 
2500 m?/ha kosztowało w 1977 r. 200 FF). 

6. Postęp w badaniach nad zmniejszeniem szkód wyrządzanych przez 
zwierzynę w lasach Środkowej Europy — R. Dzięciołowski 
1iE.Szukiel (Polska). 
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Dokonano przeglądu postępu w badaniach nad zmniejszaniem szkód 
wyrządzanych przez ssaki w lasach Europy. W skali świata hajdotkliw- | 
sze szkody wyrządzają gryzonie. Oprócz gryzoni znaczne szkody w Eu- 
ropie wyrządzają zającokształtne. W Słowacji np. zając jest najpowaz- 
niejszym szkodnikiem plantacji leśnych, sadów i winnice. Roczne straty 
są szacowane na 28 mln koron czechosłowackich. EA 

W środkowej Europie, wraz ze spadkiem liczebności zajęcy na po- 
lach, obserwuje się pewien ich wzrost w lasach. Nie ma bezpośredniej 
zależności między rozmiarem szkód w plantacjach leśnych a zagęszcze- 
niem zajęcy. Dotkliwe szkody występują zarówno przy zagęszczeniu 50 
jak i 3—5 zajęcy/100 ha. 

Jelenie powodują w środkowej Europie szkody większe od wyrządza- 
nych przez gryzonie i zającokształtne. Jodła, sosna, świerk, dęby, klony, 

jesion, jawor, wiąz, osika, a w mniejszym stopniu także buk, grab, lipa, 
modrzew, olcha i brzoza, należą do gatunków chętnie zjadanych przez 

sarny i jelenie. Ponadto w Polsce poważne szkody wyrządzają lokalnie 

łosie i żubry. | | | 
Nadmierne użytkowanie środowiska leśnego przez ssaki roślinożerne 

nie tylko utrudnia i opóźnia odnowienie lasu, lecz wywiera ujemny 

wpływ na skład drzewostanów. Niektóre cenne gatunki lasotwórcze, jak 

jodła, ustępują ze względu na swą wysoką pozycję w szeregu preferen- 

cyjnym pokarmu jeleni. Przyczyny powstawania szkód są liczne, lecz 

wzrost liczebności zwierząt kopytnych w lasach środkowej Europy 

jest najważniejszą z nich. Intensywnie prowadzone są badania nad mo- 

delowaniem gospodarki łowieckiej w kierunku doprowadzenia do opty- 

malnej równowagi pomiędzy roślinożercami a ich środowiskiem. Stoso- 

wanie technicznych środków ochrony lasu przed zwierzyną jest koniecz- 

ne do czasu znalezienia rozwiązania na drodze podstawowych badań eko- 

logicznych. | | | =; 

Postęp w zakresie metod technicznych zmierza w dwóch kierunkach, 

a mianowicie: 1) zwiększenia powierzchni dostępnych dla zwierząt w dro- 

dze poniechania grodzenia powierzchni odnowień oraz 2) zmniejszenia 

chemizacji środowisk leśnych w drodze ograniczania zabiegów chemicz- 

nych do pojedynczych roślin, a nawet ich części najbardziej narażonych 

na uszkodzenia. Repelenty stosowane w Europie oparte są na związkach 

nietoksycznych. Zniechęcają one zwierzęta do zjadania potraktowanych 

roślin na skutek zmiany ich wyglądu lub smaku. Postęp w tej dziedzinie 

polega na doskonaleniu technologii produkcji i stosowaniu repelentów 

oraz na opracowaniu nowych, skuteczniejszych, tańszych i mniej toksycz- 

nych preparatów. Repelenty systemiczne w swej obecnej formie zawio- 

dły ze względu na swą dużą toksyczność dla gleby i fauny naziemnej. 

- Czechosłowacja odnotowuje duże osiągnięcie w zakresie produkcji no- 

wych repelentów. Czeskie preparaty znajdują zastosowanie w wielu kra- 

jach. RFN poprawia recepturę płynnych repelentów z grupy HaTe; nie- 

które z nich są szeroko stosowane w wielu krajach. Austriackie repelenty 

produkowane przez firmę Avenarius są używane nie tylko w Europie. 

Chemia Linz produkuje repelenty typu Lentacol, oparte na tiuramie. 

Pochodne tiuramu i karbaminianów są aktywnymi składnikami więk- 

szości repelentów stosowanych w Ameryce. Na tym składniku oparto 

również AA Protect produkowany w Holandii, a stosowany w kilku pań- 
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stwach zachodniej Europy. W Polsce stosuje się preparaty typu Repen- 
tol, przeciw zgryzaniu i spałowaniu. Ponadto sprawdza się skuteczność 
preparatów importowanych. | 

Środki techniczne są skuteczne jedynie w warunkach niezbyt dużego 
zagrożenia. Oznacza to sytuację, gdy nie więcej niż 50% drzew zostaje 
uszkodzonych. . 

7. Szkody wyrządzane przez kręgowce w plantacjach leśnych Południo- 
wej Afryki — R. C. Bigalke (Rejpublika Południowej Afryki). 

Plantacje sosnowe (Pinus patula, P. elliottii, P. radiata, P. taeda i P. 
pinaster na łącznej powierzchni 700.000 ha) oraz eukaliptusowe są uszka- 
dzane głównie w suchej porze zimowej. Gryzonie ogryzają korę, ścinają 
młode drzewka i zjadają nasiona. Jedną z metod zwalczania gryzoni jest 
usuwanie pokrywy roślin zielnych i traw. Inną metodą jest niszczenie 
środowiska masowego zimowania gryzoni. Szkody wyrządzane przez ko- 
pytne (antylopy, dziki) mają mniejsze znaczenie. Duże szkody wyrzą- 
dzają natomiast naczelne. | 

Stwierdzono, że szkody koncentrują się na obszarach plantacji. Oprócz 
domowych mieszanin wapna i grojowicy stosowano w Południowej Afry- 
ce najnowszy syntetyczny repelent wytworzony ze sfermentowanych jaj, 
który jest wysoce skuteczny przciw jelniom w USA. W próbach prze- 
prowadzonych w Pd. Afryce okazał się on toksyczny dla chronionych 
roślin. W ochronie rzadkich. i podatnych na szkody roślin egzotycznych 
stosuje się grodzenie. 

8. Obserwac je nad spałowaniem przez jelenie szlachetne w zagrodzie 
' aklimatyzacyjnej — D. N. Papageorgiou iC. N. Neophyton 

(Grecja). . 

Jeleń szlachetny jest zagrożony wymarciem w Grecji. Resztki popu- 
lacji (kilkaset osobników) zachowały się w lasach środkowej i północnej 
części tego kraju. Służba leśna podjęła ostatnio program reintroduko- 
wania tych zwierząt na tereny ich poprzedniego występowania. Przed 
uwolnieniem zwierzęta były przetrzymywane w 15-hektarowej zagro- 
dzie aklimatyzacyjnej przez 9—12 miesięcy. W. zagrodzie tej wiosną 
1979 r. przeprowadzono badania nad preferencjami jeleni wobec kory 
określonych gatunków drzew oraz w celu stwierdzenia, czy istnieje za- 
leżność między preferencjami a niektórymi fizycznyrai i chemicznymi ce- 
chami kory. . AE 

Dla próbek kory przeprowadzono oznaczenia zawartości wody, sub- 
stancji wyciągowych rozpuszczalnych w wodzie, substancji wyciągowych 
rozpuszczalnych w benzynie, Ca, Mg, Mn, N i wartości kalorycznej. Uzys- 
kano następujące wyniki: 

Jodła Sosna Sosna 
| | grecka austriacka Heldreicha 

Liczba drzew w zagrodzie 9000 2000 500 
% ospatowych 15 8 60 
Wytrzymałość przylegania kory 4,0 kg 5,0 kg 3,3 kg 
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Wartości przylegania kory do pnia wskazują, że właściwości fizycz- 
ne drzewa są odwrotnie skorelowane z rozmiarem spałowania. Rozmiar 
spałowania zmniejszał się wraz ze średnicą drzewa u wszystkich gatun- 
ków. Preferencje jeleni wobec cieńszych drzewek i unikanie starszych 
było również związane z ich odpornością na zdzieranie kory, bowiem 
cienkie drzewka były atrakcyjniejsze jako obiekt spałowania. Na prefe- 
rencję jeleni mogło wpływać m.in. to, że w przeciwieństwie do sosny 
Heldreicha jodła grecka wytwarza liczne gałęzie w partii odziomkowej, . 
gałęzie te utrzymują się długo na drzewie i utrudniają zwierzętom do- 
stęp do drzewa. Sosna czarna wcześniej od pozostałych dwóch gatunków 
tworzy chropowatą korę, która jest niechętnie spałowana przez jelenie. 

Wysokościowy rozkład spałowania jest również odmienny u poszcze- 
gólnych gatunków. U sosny Heldreicha spały występowały na wysokości 
od 5 do 50 cm nad powierzchnią ziemi. Odpowiedni zasięg u jodły grec- 
kiej wynosił od 90 do 160 cm, a dla sosny czarnej — od 40 do 70 cm. 
Przeciętny procent usuwanej kory wynosił u tych gatunków odpowiednio 
30,3, 33,6 oraz 10,1. | | ko | 

Chemiczna analiza kory badanych drzew wykazała, że tylko zawar- 
tość substancji wyciągowych rozpuszczalnych w benzenie (tłuszcze, olej- 
ki, woski, żywice) była związana z atrakcyjnością kory dla jeleni. Sosna 
Heldreicha była uszkadzana najbardziej i miała 13,2% substancji wycią- 
gowych rozpuszczalnych w benzenie, podczas gdy dwa pozostałe gatun- 
ki, mniej uszkadzane, miały tylko 9,6 oraz 6,9% tych substancji. Nie 
stwierdzono korelacji pomiędzy rozmiarem spałowania a inńymi bada- 
nymi cechami. ‘ 

Autorzy doszli do wniosku, ze preferencje jeleni wykazywane podczas | 
wiosennego spałowania są różne wobec różnych gatunków drzew i за sko- 
relowane zasadniczo z odpornością na zdzieranie kory ze strzały. Im 
większa odporność, tym mniejszy rozmian spałowania przez jelenie. 

PODSUMOWANIE 

Przytoczone wyżej wyniki sympozjum dowodzą, że niemal we wszyst- 
kich regionach świata występuje konflikt pomiędzy intensywną uprawą 
drzew w plantacjach leśnych a hodowlą zwierzyny w tych plantacjach. 
Konflikt ten jest rozwiązywany metodami technicznymi (ogrodzenia, re- 
pelenty), rzadziej biologicznymi (sterowanie liczebnością populacji). 
W dyskusji przeprowadzonej po przedstawieniu referatów uczestnicy sym- 
pozjum wypowiedzieli się za uwzględnieniem w dalszej działalności prze- 
de wszystkim badań podstawowych i ekosystemowego podejścia do przed- 
miotu badań. Jako tematy przyszłych sympozjów zaproponowano: 1) eko- 
systemowe podejście do urządzania środowiska zwierzyny w aspekcie 
ograniczenia szkód, 2) przeciwdziałanie szkodom w lasach w drodze urzą- 
dzania środowiska oraz 3) metoda ustalania kosztów i zysków w ocenie. 
szkód. 

Ryszard Dzięciołowski 
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