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Wpływ przegęszczenia jeleni 
na odnowienia 

w lasach bieszczadzkich 

Влияние слишком болыпой плотности оленей на возобновления в бещадских лесах 

Impact of excessive red deer density upon forest regeneration 

in the Bieszczady Mts. 

WSTĘP 

Szkody wyrządzone w lasach bieszczadzkich przez zwierzęta łowne 

stały się w ostatnim dziesięcioleciu bardzo ważnym i trudnym pro- 

blemem gospodarczym. Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Kro- 
śnie zwrócił się do Instytutu Badawczego Leśnictwa z prośbą o doko- 

nanie oceny szkód w lasach bieszczadzkich oraz wskazanie sposobów 

przeciwdziałania im. 

MATERIAŁ I METODA , 

W maju 1979 r. autorka przeprowadziła lustrację powierzchni na 

wybranym przez OZLP terenie w rejonie Otrytu, administracyjnie na- 

leżącym do nadl. Lutowiska. Przy współpracy pracowników OZLP 

i Nadleśnictwa, w ciągu dziesięciu dni dokonano oględzin powierzchni 

odnowień na terenie leśnictw: Olchowiec, Olszyna, Polana, Sękowiec, 

Lipie i Czarna. Szczegółową lustrację przeprowadzono na 36 powierzch- 

niach leśnych (łącznie ok. 408 ha). Mniejsze powierzchnie (1—2 ha) pe- 

netrowano dokładnie, większe zaś — na kilku wybranych transektach. 

Określano rodzaj uszkodzeń oraz ich sprawcę. Szacowano rozmiar szkód 

(w ,%) licząc drzewka zdrowe i uszkodzone na wybranych działkach. 

Wyniki lustracji odnowień w 6 leśnictwach zestawiono w 7 tabelach 

l opisano je szczegółowo w „„Ekspertyzie” (5). 
Do oceny sytuacji wykorzystano ponadto informacje ustne gospoda- 

rzy terenu i dane Lasów Państwowych dotyczące zagęszczenia ssaków 

łownych, stanu gospodarki i polityki łowieckiej w Bieszczadach oraz 

kształtowania się rozmiaru szkód w ostatnim dziesięcioleciu w lasach 

bieszczadzkich (1, 2. 8). 
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` WYNIKI LUSTRACJI TERENOWEJ 

W ląsach "bieszczadzkich w rejonie. Otrytu występują bardzo. duże 
szkody spowodowane głównie przez jelenie wskutek zgryzania i spa- 
łowania drzew.  - | aa - о 

Największe szkody wyrządzają jelenie*w odnowieniach lasu wskutek 
zgfyzania pędów drzew gatunków lasotwórczych. Jodła, świerk, jawor 
i jesion są co roku intensywnie zgryzane. Na przykład, na terenie trzech 
leśnictw (Olchowiec, Polana i Sękowiec), na ok. 280 ha.lusżrowanych 
1—10-letnich odnowień sztucznych, w których największy był udział 
jodły i świerka, mniej buka (jawor.i jesion w domieszce), prawie wsży- 
stkie sadzonki tych gatunków, oprócz buka,. zostały całkowicie ogryzione, 

'co spowodowało masowe ich zamieranie, zwłaszcza jodły i świerka. . 
Buk jest gatunkiem stosunkowo najmniej preferowańym przez jele- 

nie w warunkach przyrodniczych Bieszczadów; na lustrowanych po- 
wierzchniach zgryzane było 20—80 % .sadzonek (średnio 40%), przy czym 
sprawcą uszkodzeń był dość często nie jeleń, lecz zając. 

Intensywnie przez jelenie jest niszczony modrzew; najmłodsze sa- 
dzonki wskutek zgryzania pędów (zjawisko to rzadko występuje w la- 
sach nizinnych), starsze drzewka wskutek obijania kory, a ocalałe spo- 
radycznie stare egzemplarze modrzewia — wskutek spałowania. 

Szczególnie duże szkody wyrządzają jelenie wskutek spałowania 
drzew, zwłaszcza podrostów jodły, która jest gatunkiem bardziej wraż- 
liwym na uszkodzenia niż sosna. Stosunkowo nieznaczne uszkodzenia 
kory 10—20-letniej jodły powodują zamieranie drzew od spały do 
wierzchołka, bądź całego drzewa, jeśli również ogryzione są pędy. 

Lokalnie występują szkody wyrządzane na skutek spałowania przez 
jelenie i żubry — jodły i świerka w dojrzałych drzewostanach. Również 
prawie wszędzie w rejonie Otrytu intensywnie spałowane są takie 
gatunki, jak iwa, osika, leszczyna oraz sporadycznie czeremcha. Żubry 
spałują ponadto występujące tu dość licznie drzewa owocowe. 

W rejonie Otrytu w okresie zimy podstawowym pokarmem jeleni są: 
bez koralowy, jeżyny i maliny, które występują w dużej obfitości prawie 
na wszystkich powierzchniach odnowień, Intensywnie jest też zgryzany 
jałowiec. Na wielu powierzchniach bez koralowy stanowi pełne pokrycie 
warstwy podszytu i wszędzie jest przygryziony w 100%. W miejscach, 
gdzie jest on zgryzany mniej intensywnie, wyrósł spoza zasięgu zwierzy- 
ny i nie dostarcza już żeru pędowego. | 

Szacuje się, że na większości powierzchni zgryzione przez jelenie pędy 
sadzonek gatunków lasotwórczych (np. jodły i świerka) stanowią duży 
udział w biomasie zjadanych zimą przez jelenie pędów drzewiastych, 
mimo występowania obfitości w podszycie innych gatunków drzew 
1 krzewów, np. bzu koralowego, jałowca, iwy itp. Wyniki badań J-a- 
mrozego (4) wskazują, że w 85% zimowego zapasu żeru pędowego 
na tym terenie dostarczają jeleniom gospodarczo ważne gatunki drzew, 
w tym jodła 39%. | | 

W czasie lustracji stwierdzono bardzo liczne tropy i odchody jeleni, 
nie notowane w takim nasileniu w łowiskach otwartych w innych regio- 
nach kraju. Na większości powierzchni odnowień wygląd dna lasu przy- - 
pomina teren hodowli zamkniętej dużych kopytnych. Następuje tam zanik 
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roślinności zielnej” na licznych przesmykach bądź nawet płatowo, 

a w miejscach pokrytych roślinnością zielną widoczne są liczne tropy, . | 

powodujące wzruszanie gliniasto-kamienistej gleby i wzmaganie erozji 

wodnej na zboczach. 

ANAEIZA PRZYCZYN WZROSTU SZKÓD, 

Problem szkód w Bieszczadach powstał i narasta wraz ze wzrostem' 

zagęszczenia. populacji jeleni. Liczebność populacji jeleni sukcesywnie 

zwiększa się tań od ok. 10 lat, przy czym w ostatnich 5.latach nastąpił 

jej gwałtowny przyrost. Przypuszezać można, iż spośród wielu (nie.'bada- 

nych dotąd) czynników, które mogą determinować dynamiczny wzrost 

populacji jeleni w Bieszczadach, istotne znaczenie mogą mieć dobre, na- 

turalne warunki pokarmowe i osłonowe w tych biotopach oraz sukce- 

sywne zmniejszanie się zagęszczenia drapieżników, zwłaszcza wilka, 

w miarę wzrostu penetracji człowieka w tych środowiskach. 

Wzmożonej rozmnoży jelenia prawdopodobnie sprzyjają obserwowane 

tu zmiany klimatyczne z objawami coraz łagodniejszych zim i stosun- 

kowo nieduże narażenie zwierzyny w tym rejonie kraju na choroby 

infekcyjne, inwazyjne, zatrucia pokarmowe itp. 
Brak dotąd dobrych metod liczbowego określenia optymalnego dla 

rozwoju populacji jeleni i dla racjonalnej gospodarki leśnej zagęszczenia 

jeleni w różnych środowiskach ich bytowania, a zwłaszcza w lasach gór- 

skich, utrudnia zharmonizowanie na jednym terenie potrzeb gospodarki 

leśnohodowlanej i łowieckiej. Jest jednak również okazją dla wielu użyt- 

kowników obwodów łowieckich do świadomego utrzymania wysokiej 

liczebności zwierzyny drogą zmniejszania pozyskania, zwłaszcza samic 

i osobników młodocianych. Pomijając problem szkód i odszkodowań, ho- 

dowla jeleniowatych w dużym zagęszczeniu jest zaprzeczeniem obecnej 

wiedzy ekologicznej odnośnie do optymanych warunków rozrodu 1 roz- 

woju populacji zwierząt, zwłaszcza dużych ssaków roślinożernych. Wia- 

domo bowiem, że nadmierne zagęszczenie prowadzi po pewnym czasić 

do gwałtownego spadku liczebności, cherlactwa osobników itp. 

Duży udział samic i młodych osobników w populacji jest przyczyną 

tworzenia się większych chmar, które wyrządzają dotkliwsze szkody. Ba- 

dania wykazały pónadto, że obecność w łowisku wilków sprzyja lepszemu 

wykorzystaniu przez jelenie bazy pokarmowej w środowisku, dzięki cze- 

mu wyrządzają one mniejsze szkody (7). | 

Na terenie Bieszczadów znajduje się aż 11 obwodów łowieckich tzw. 

wyłączonych, przy czym w ich skład wchodzą tereny łowieckie rządowe, 

resortowe i dewizowe, co rzutuje na politykę łowiecką w lasach bie- 

szczadzkich, Na ogół utrzymuje się wysokie zagęszczenie jeleni; strzela 

się dorodne samce, zaś oszczędza łanie i osobniki młodociane. 

Całkowite niemal niszczenie przez zwierzynę odnowień podstawowych 

gatunków lasotwórczych, np. na terenie nadl. Lutowiska, wystąpiło od 

„ok. 1974 r., kiedy to wstrzymano na kilka lat odstrzały łań i cieląt. Naj- 

większe zagęszczenie jeleni występuje na terenie obwodów wyłączonych 

w leśnictwach Polana i Olchowiec, położonych na północnym zboczu 

Otrytu oraz w Sękowcu na południowym zboczu. W wyniku inwentary- 
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zacji zwierzyny przeprowadzonej przez miejscowych leśników 11 marca 
1979 r. oszacowano, że w tych 3 leśnictwach średnie zagęszczenie jelenio- 
watych na 1000 ha lasu wynosiło ok. 67 jednostek jelenich (głównie jeleni, 
gdyż sarny występują tam nielicznie). Znacznie mniejsze jest zagęszcze- 
nie jeleniowatych w leśnictwach Czarna i Olszyna, gdzie wilki znajdują 
jeszcze stałą ostoję. 

Różnice w zagęszczeniu jeleni w tych leśnictwach dość wyraźne ko- 
relują z różnicami w rozmiarze szkód: prawie totalne zniszczenie odno- 
wień (upraw i podrostów) w leśnictwach Polana, Olchowiec i Sękowiec 
oraz znacznie mniejsze uszkodzenia (przynajmniej świerka) w leśnictwie 
Olszyna. Najmniejsze szkody występują w leśnictwie Czarna, gdzie na- 
wet jodła (zgryziona w 100% w pozostałych leśnictwach) była zgryzana 
tylko w około 20%. Brak tu zimą w runie i podszycie gatunków zgryzo- 
wych, co prawdopodobnie ma dodatkowy wpływ na ograniczoną pene- 
trację tych powierzchni przez jelenie. 

Zagęszczenie zwierzyny w pozostałych 9 nadleśnictwach (poza Luto- 
wiskami), na terenie których znajdują się obwody wyłączone, jest rów- 
nież wysokie; w. 3 nadleśnictwach zagęszczenie jeleni jest podobne do 
zagęszczenia w rejonie Otrytu, zaś w 4 innych znacznie większe. 

Porównując wyniki inwentaryzacji szkód z całego terenu OZLP Kro-_ 
sno stwierdzono, że największe szkody wskutek zgryzania i spałowania 
drzew przez jelenie występują w Bieszczadach, gdzie są zlokalizowane 
wyłączone obwody łowieckie. Poza stosunkowo dużą powierzchnią ma- 
nipulacyjną szkód na tym terenie, wyjątkowo wysoki jest procent uszko- 
dzonych sadzonek, a powierzchnia zredukowana szkód w lasach bieszcza- 
dzkich jest znacznie większa niż w innych regionach kraju (5). 

Dynamiczny wzrost liczebności jeleni w Bieszczadach w ostatnich 
latach zbiega się z okresem wzimożonej przebudowy zapustów olszy szarej 
zalesianiem gruntów nieleśnych oraz zwiększeniem powierzchni odno- 
wień w wyniku wzrostu pozyskania drewna w dostępnej części lasów. 
W tej sytuacji powstaje niebezpieczeństwo sukcesywnej zmiany wysoko- 
piennego lasu w połoniny, zarośla krzewiaste, bądź zapusty olszy szarej. 

/ 

KIERUNKI PRZECIWDZIALANIA SZKODOM 

W celu zmniejszenia szkód należałoby zredukować drogą odstrzału 
liczbę jeleni do takiego stanu, żeby wyrządzane przez nie szkody w lesie 
były gospodarczo znośne. Brak dotąd norm pojemności dla górskich śro- 
dowisk bytowania zwierzyny grubej. Zalecane od 1978 r. nowe normy 
pojemności zostały opracowane dla łowisk w lasach nizinnych. Istnieje 
pewna odrębność ekologiczno-troficzna biotopów górskich, jak chociażby 
zimowa koncentracja jeleni na niedużych powierzchniach, czy brak zimo- 
zielonych krzewinek, które mogłyby być pokarmem jeleni. Brak jest 
również możliwości w warunkach górskich rozproszenia dużych chmar, 
drogą odpowiedniego lokalizowania punktów dokarmiania. Należy dodać, 
że na ogół wszędzie tam w lasach nizinnych, gdzie jeleniowate wyrzą- 
dzają znaczne szkody, korzysta się z możliwości zmniejszenia norm po- 
jemności o 50%. 

W czasie redukcji nadmiernego zagęszczenia należałoby zmniejszyć 
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istniejące wysokie dysproporcje płci i wieku osobników w populacji je- 
leni (nadmiar łań i cieląt). 

Należałoby zachować duże drapieżniki w środowiskach bytowania je- 
leni, co zapewniłoby rozproszenie chmar i lepsze wykorzystanie troficzne 
biotopu oraz miałoby wpływ na zmniejszenie rozmiaru szkód. 

W warunkach występowania mroźnych i śnieżnych zim należałoby 
stosować racjonalne zimowe dokarmianie jeleni, oparte na najnowszej 
wiedzy z zakresu fizjologii dzikich kopytnych (6). Poza wykładaniem 
siana należałoby dokarmiać zwierzynę kiszonkami, które są uznawane obe- 
cnie za najlepszą formę karmy dla zwierząt. 

Do czasu zlikwidowania obecnego przegęszczenia jeleni w niektórych 
rejonach Bieszczadów, wątpliwa jest celowość prowadzenia przebudowy 
zapustów olszy szarej, gdyż odnowienie z udziałem jodły, świerka, jawo- 
ru, modrzewia i jesionu są skazane na całkowite zniszczenie. Przy istnie- 
jącym zagrożeniu upraw nie będą skuteczne chemicznie środki ochrony. 
Jedynie solidne, odpowiednio wysokie i sprawne ogrodzenia mogłyby za- 
bezpieczyć przed szkodami. Doświadczenia praktyczne wykazały jednak, 
że mie są skuteczne, nawet w lasach mizinnnych, ogrodzenia powierzchni 
większych niż 4—5 ha. Utrzymanie ogrodzeń w pełnej sprawności wy- 
maga ponadto stałego kontrolowania w odstępach kilkudniowych. 

Chemiczne sposoby ochrony drzew mogą być skuteczne tylko wów- 
czas, jeśli drogą redukcji jeleni zmniejszy się obecne zagrożenie. Z uwagi 
jednak na bardzo dużą atrakcyjność dla zwierzyny wymienionych wcze- 
Śniej gatunków drzew wskazane jest ich zabezpieczenie nawet po zna- 

cznym zmniejszeniu obecnego zagęszczenia jeleni. 
W celu umożliwienia ochrony odnowień przed szkodami należałoby 

dążyć do zmniejszenia powierzchni cięć w intensywnie eksploatowanych 
ostatnio partiach Bieszczadów (np. w rejonie Otrytu), przyspieszając tem- 
po udostępniania do pozyskania innych rejonów lasów bieszczadzkich. 

Wydaje się słuszne zastanowienie się nad następującymi zagadnienia- 
mi dotyczącymi zagospodarowania i ochrony lasów bieszczadzkich: 

— czy nie byłoby możliwe wprowadzenie w odnowieniach w wię- 
kszym niż dotąd udziale buka zamiast świerka, który jest w tym bioto- 

pie w odróżnieniu od buka narażony na zgryzanie przez jelenie, podobnie 

jak jodła nawet przy zmniejszonym zagęszczeniu jeleni; 

| 1— ezy nie byłoby wskazane i możliwe wydzielenie w Bieszczadach 
terenu hodowli jelenia europejskiego karpackiego, gdzie priorytetowa 

byłaby gospodarka łowiecka, np. w rejonach nie objętych przebudową 

drzewostanów, na pozostałym terenie Bieszczadów możliwe byłoby wów- 
czas prowadzenie skutecznych odnowień lasów jodłowo-bukowo-modrze- 

wiowych, z domieszką jaworu i świerka, przy utrzymanym niedużym 

zagęszczeniu dużych roślinożerców; 

— czy nie powstanie w przyszłości problem nowych bardziej jeszcze 

dotkliwych szkód, wyrządzanych wydeptywaniem 1 spałowaniem drzew 

przez wzrastającą populację żubrów; a | 

— jaki może być wpływ wysokiej presji dużych kopytnych (jelenia, 

żubra) na środowisko, zwłaszcza wpływ wydeptywania 1 zgryzania na 

rzadkie gatunki roślin wschodnio-karpackich, spotykane tylko w tym re- 

jonie, do których należy np. ostrożeń wschodniokarpacki (3). 
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Duże ssaki roślinożerne są niezbędnym 1 pięknym elementem biocenoz 
leśnych w unikalnym krajobrazie bieszczadzkim, lecz — jak wskazuje na 
to obecna sytuacja — dalsze utrzymywanie w nadmiernym zagęszczeniu 
nawet jednego z tych gatunków, np. jelenia, może doprowadzić do kata- 
strofy ekologicznej, łącznie z przęobrażeniem wysokopiennych dolnore- 
glowych lasów w halizmy i zapusty olszy szarej. 
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Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 8 Stycznia 1981 r. 

Краткое содержание 
= 

В некоторых районах Бещад имеет место относительно большая плотность жи- 

вотных (60 оленей и больше на 1090 га леса). | 

В результате проверки проведенной на 36 участках возобновлений леса, общей 

площадью около 408 га на территории 6 леоничесть констатировано, что во многих 

случаях олени приносят большие потере с более менее 1970 г. Связано это с резким 

ростом их количества за это время. Олени уничтожают возобновления леса обгры- 

зая саженцы пихты, ели, лиственницы, явора и ясеня, а также обгладывая кору 

10-летних и старших деревьев этих пород. Единственной породой, которая в меньшей 

степени обгрызается и обгладывается ‘является бук. 
Автор рассматривает причины и результаты слишком большой плотности оле- 

ней и возникновения потерь в некоторых районах. Бещад Предлагается уменьше- 

ние (сокращение) количества оленей в пользу их оптимального выращивания, а так- 

же в целях охраны .восточно-карпатского раститлеьного покрова. Предлагаются 

также другие лесо-охотнические хозяйственные мероприятия, направленные на умень- 

шение потерь. a 
= 
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Summary 

| Rather high density of game (60 and more red deer per 1,000 ha of forest) 

occurs in certain regions of Bieszczady Mts. © 

As a result of inspection of 36 areas of forest regeneration with the total area 

-of ca 408 ha in 6 forest ranges it was found that in numerous cases red deer inflicts 

serious losses since about 1970. This is connected with a rapid increase in their 

numbers at that time. Red deer destroy forest regeneration while browsing seedlings 

of fir, spruce, larch, sycamore maple, and ash and eating bark of 10 years old 

and older saplings of these species. Beech is the only species less browsed and 

debarked. 

Author discusses causes and effects of the excessive red deer density and the 

occurrence of damage in certain regions of Bieszczady Mts, She recommends the 

reduction of red deer numbers for the sake of their management and in order 

to preserve the eastern Carpathian vegetation. She suggests also other forest and 

game management treatments aimed at the alleviation of damage. 
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ŚNYCH, t. 46, 1978, s. 178, Poznań- 

skie Towarzystwo Przyjaciół Na- 

uk. Wydział Nauk Rolniczych i 

Komisji Nauk Leśnych. Cena 42zł. 

Zeszyt zawiera następujące prace: 

S. Bałazy, J Wiśniewski: Nowy dla 
Folski gatunek owadomorka (Му- 

cophyta, Entomophthoraceae) z roz- 
tocza Veigaia sp. 

IT. Cybulko: Zawartość i rozmie- 
szczenie żelaza w sośnie zwyczaj- 
nej (Pinus silvestris L.) 
T. Cybulko, W. Fazdrowski: U- 
wodnienie organów  nadziemnych 
borówki czarnej (Vaccinium myrtil- 
lus L.) w okresie wegetacyjnym. 
Cz. III. Dynamika zmian wilgot- 
ności liści i łodyg krzewinek w po- 
rze intensywnego oświetlenia dna 
lasu. 

B. Drogoszewski: Skutki toksyczne- 

go działania triazyn stosowanych do- 

listnie na siewki i sadzonki niektó- 

rych gatunków drzew leśnych. Cz. 

IT Wrażliwość siewek i jednorocz- 

nych sadzonek kilku gatunków lis- 

ciastych na działanie triazyn. 

R. Kapuściński: Rokitnik zwyczajny 

(Hippophać rhamnoides L.) na pol- 

skim wybrzeżu Bałtyku — Zasięg 

występowania i ogólna charaktery- 

styka wymagań ekologicznych. 

I Król: Niektóre właściwości eko- 

logiczne Populus Gerlica i Populus 

Hybrida 275 w uprawie plantacyj- 

nej. 

J. Kukuła: Wpływ ilościwego u- 

działu buka i dębu na kształtowa- 

nei się przeciętych elementów tak- 

sacyjnych oraz wydajność drzewo- 

stanów mieszanych bukowo-dębo- 

wych.   
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