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ZOFIA GEBCZYNSKA 

Nornik północny — Microtus oeconomus (Pallas, 1776) 
szkodnik upraw leśnych 

Полевка-экономка — Microtus oeconomus (Pallas, 1776) — BpeqnuTeNb JIeCHBIX 
культур 

Meadow mouse — Microtus oeconomus (Pallas, 1776) a vermin of forest plantations 

N mextore gatunki gryzoni (np. nornica ruda, mysz leśna, nornik bury 
i zwyczajny) wyrządzają często poważne szkody w szkółkach leś- 

nych i uprawach, niszcząc młode drzewka (2, 4, 5, 6). Uszkadzanie sadzo- 
nek przez innego gryzonia — nornika północnego zostało zarejestrowane 
na terenie Puszczy Augustowskiej (nadl. Płaska, leśn. Jazy) po raz pier- 
wszy w 1962 r., kiedy to znajdujące się tam dawne torfowisko wysokie 
zostało zmeliorowane. Uległy w owym czasie zniszczeniu młode topole 
posadzone wzdłuż głównego rowu melioracyjnego. Torfowisko to otoczone 
jest ze wszystkich stron lasem i występująca w nim populacja gryzoni 
jest praktycznie zapewne izolowana. 

Po przeprowadzeniu melioracji (obiekt Biele) Zakład Gospodarki Wod- 
nej Instytutu Badawczego Leśnictwa rozpoczął użytkowanie tego terenu. 
Uprawiane są tam eksperymentalnie: brzoza, olcha, jesion, klon, tobola, 
dąb i wikliny oraz sosna i świerk, sadzone w pasach z jednym gatunkiem 
albo mieszane w różnych kombinacjach gatunkowych i ilościowych. Pasy 
są różnej szerokości, 8 — 20 m, z przewagą tych ostatnich. Drzewka 
w przeważającej liczbie zostały posadzone w 1963 r., jednak w przypadku 
wymarznięcia sadzonek któregoś gatunku, zostawał on niezwłocznie za- 
stępowany sadzonkami gatunków innych. Tak było na przykład z topolą 
(rosnącą w części środkowej i wschodniej powierzchni), którą zastąpiono 
kilkuletnimi świerkami. 

Cały teren upraw o powierzchni około 16 ha jest ogrodzony siatką. 
Przecięty jest on trzema rowami odwadniającymi. Od południa i wschodu, 
a częściowo też od zachodu, otoczony jest łąką, przez którą przepływa 
główny ciek wodny. Powierzchnia badań porośnięta jest roślinnością 
zielną, podsianymi trawami i turzycą okresowo wykaszaną, a w bezpo- 
średnim sąsiedztwie młodych sadzonek pieloną. 

Na tym terenie w 1966 r. Zakład Badania S5saków Polskiej Akademii 
Nauk, zaproszony do współpracy przez Instytut Badawczy Leśnictwa, 
rozpoczął zakrojone na szeroką skalę prace nad dynamiką populacji nor- 
nika północnego (1), wyrządzanymi szkodami w uprawach oraz sukcesją 
ssaków leśnych. 
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Nornik północny w zasadzie żyje tylko na wilgotnych łąkach, w pobli- 
żu bagnisk, torfowisk i w nieckach przyjeziornych. Na omawianej po- 
wierzchni znalazł wyjątkowo dogodne warunki rozwoju. Stąd też w ciągu 
kilku lat liczebność jego wzrosła kilkakrotnie. Kiedy bowiem w 1962 r. 
złowiono na „Bielach” tylko kilkanaście sztuk, to już latem 1966 r. stan 
ich oszacowano na ponad dwa tysiące (ok. 130 na 1 ha). 

Latem i jesienią 1966 r. oraz późną wiosną 1968 r. przeprowadzono 
na tym terenie inwentaryzację szkód poczynionych przez norniki. Gry- 
zonie te, chociaż żywią się głównie pędami młodych traw i roślin ziel- 
nych, to późną jesienią, zimą i na przedwiośniu uzupełniają niedobory 
pokarmowe korzeniami i korą młodych drzewek. Inwentaryzacja szkód 
polegała więc na rejestrowaniu uszkodzeń dokonywanych przez norniki. 
Uszkodzenia te, to ogryzienia kory wokół pnia przy szyi korzeniowej 
oraz wokół najniżej położonych (20 — 30 cm nad ziemią) gałązek. System 
korzeniowy jest niszczony całkowicie tylko w bardzo nielicznych przy- 
padkach (ryc. 1, 2). Oczywiście takie uszkodzenia korzeni, które nie 
powodują uschnięcia drzewka, nie były inwentaryzowane. 

Latem, w ogólnej ilości 162 sztuk sadzonek wikliny, stwierdzono ślady 
żerowania na 101 sztukach (62,3%), natomiast ze 196 sadzonek topoli 
uszkodzonych było (w różnym stopniu) 66,8%. 

Podobna ocena przeprowadzona jesienią na innych pasach dała wy- 
niki bardzo zbliżone. Na przykład — skontrolowano 170 sadzonek i uszko- 
dzenia stwierdzono u 114 (67,0%). Wiklina — na ogólną liczbę 198 sadzo- 

Ryc. 1. Całkowi- 
cie zniszczony 
przez nornika 
północnego sy- 
stem korzeniowy 

olchy 

Ryc. 2. Całkowicie 
zniszczony przez 
nornika  poinoc- 
nego system ko- 
rzeniowy klonu  



  
Ryc. 3. (z lewej) Uszkodzona przez nornika północnego kora kilkuletniej sadzonki 

olchy. Ryc. 4. Uszkodzona przez nornika północnego kora młodej sadzonki klonu. 

Wszystkie fotografie wykonał Stefan Buszko, Białowieża, Zakład Badania Ssa- 
ków PAN 

nek norniki uszkodziły 54,1 b. Z 552 sadzonek olchy uszkodzona była 

prawie połowa, bo aż 268 sztuk. 

Poza obliczaniem liczby uszkodzonych sadzonek, mierzono także po- 
wierzchnie ogryzionej kory. W przypadku wikliny wynosiła ona 87—182 

cm2, a topoli — 44—91 cm”. Pomimo tak dużych zniszczeń kory (ryc. 3, 4), 

tylko nieliczne sadzonki (6—7%) usychały, jednak każde uszkodzenie od- 
bijało się wyraźnie na dalszym rozwoju drzewka. 

Wyjątek stanowił jesion, którego sadzonki, przeglądane późną wiosną 

1968 r. na całym pasie, zostały całkowicie zniszczone przez norniki. Ogry- 

zały one korę na całej prawie wysokości drzewek i kompletnie zjadły 

korzenie. Nie były ogryzane jedynie sosna i świerk. 
Tak więc nornik północny może stanowić poważne zagrożenie upraw 

leśnych, zwłaszcza zakładanych na niżej położonych terenach oraz w po- 

bliżu wilgotnych łąk. Wyrządzane szkody mogą tam mieć istotne znacze- 

nie, na co wskazują choćby przytoczone dane. 

W skali krajowej zwierzę to może być jednak zaliczone do szkodników 

lasu o mniejszym znaczeniu. Wskazuje na to jego rozmieszczenie geogro- 

ficzne, ograniczone głównie do północnej i środkowej części kraju. Naj- 

bardziej południowe jego stanowiska w Polsce, to tereny Zamojszczyzny, 

okolice Warszawy, Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk (3), gdzie też występuje 

w niewielkim zagęszczeniu i raczej wyspowo. 
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Краткое содержание 

В 1966 г. Отделение по вопросам исследования млекопитающихся Польской 

Академии Наук начало на подопытной территории Отделения водного хозяй- 

ства Исследовательского Института Леса инвентаризацию потерь причинённых 

полевкой-экономкой — Мстогиз оесопотиз (РаПаз, 1776). Эта площадь находится 

на высоком торфянике окружённом со всех сторон лесом. В 1962 г. там была 

проведена мелиорация. Здесь выращиваются берёза, ольха, ясень, клён, тополь, 

дуб и ива, а также сосна и ель или в чистых полосах, или с разными видовыми 

и количественными комбинациями пород. Летом 1966 г. количество полёвок жи- 

вущих на этой площади определялось количеством около 130 шт./га. Инвента- 

ризация потерь основывалась на регистрации повреждений произведенных по- 

левками, а следовательно обгладывание коры вокруг ствола при корневой шей- 

ке, а также векруг ветвей расположенных ниже всех. Установлено, что летом 

ива повреждалась в 62,3% общего количества саженцев, а тополь в 66,8%. Осенью 

на других полосах тополь повреждался в 67,0%, ива — в 54,1%, а ольха — в 48,5%. 
Была измерена поверхность обгрызённой коры и установлено, что в случае 

с ивой колеблется она в границах 87—182 см’, а — тополя с 44 до 91 см’.Несмо- 

тря на такие большие уничтожения коры только немногочисленные саженцы 

(6—7) усыхали. Однако, каждое повремдение отчетлизо отражалось на даль- 

нейшем развитии деревца. 

Summary 

In 1966, the Section of Mammalia Research of the Polish Academy of Sciences 

started with the inventory of damages caused by the meadow mouse — Microtus 

oeconomus (Pallas, 1776), on the experimental area of the Section of Water Mana- 

gement of the Forest Research Institut. The area is situated on a high peat land, 

bordered from all sides with forest and meliorated in 1962. Following species are 

cultivated there: birch, alder, ash, maple, poplar, oak and willow shrubs, and pine 

and spruce, either in strips with one species, or in different combinations of species 

and proportion. In summer 1966, the number of meadow mice living on this terri- 

tory was estimated as circa 130/ha. The inventory of damages consisted in regi- 

stration of damages made by the meadow mice, i. e. of gnawed bark around the 

collar-root and around the lowest twigs, In summer we stated damages in 62,3 per 

cent of (the whole number of willow plants and in 68,8 per cent of poplar plants. 

In autumn, in other strips, damages were stated in 67,9 percent of poplar, 54,1 per 

cent of willow and 48,5 per cent of alder. Also the area of gnawed bark was mea- 

sured; it amounted 87 to 182 sq. cm in willow, 44 to 91 sq. cm in poplar. In spite 

of so large bark damages, only few plants (6 — 7 per cent) died. But each damage 
influenced significantly the further development of the tree. 
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