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Wstęp 

JPoswotym celem gospodarki leśnej jest podejmowanie działań zapewniających 

trwałe utrzymanie lasów, zwiększenie ich biologicznej odporności oraz rozwój ich 

wszechstronnej użyteczności. Lasy, zajmujące ca 28% powierzchni kraju, stanowią 

podstawowy składnik naturalnego środowiska i aktywny czynnik równowagi biosfery, 

decydujący o jakości życia społeczeństwa. Warunkiem osiągnięcia tak sformułowanego 

celu jest, zgodnie z zasadą ekorozwoju, realizacja wielofunkcyjnego modelu gospodarki 

leśnej, tj. uwzględnienie wzajemnie uwarunkowanych funkcji: środowiskotwórczej, och- 

ronnej, społecznej i produkcyjnej w gospodarce leśnej. Czynnikiem ograniczającym w 

sposób istotny efektywność poczynań gospodarczych, zwłaszcza w hodowli lasu, jest 

zwierzyna płowa, przede wszystkim jeleniowate. Nadmierna liczebność (przegęszcze- 

nie) i niekorzystna struktura wiekowa i płciowa jeleniowatych powoduje szkody w 

środowisku leśnym o niepokojących rozmiarach. 

W celu określenia rozmiaru powierzchniowego i przybliżonej wysokości strat material- 

nych Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wykonało — na zlecenie Naczelnego 

Zarządu Lasów Państwowych — inwentaryzację szkód wyrządzonych przez zwierzynę 

w środowisku leśnym według stanu na 30.06.1990 r. (1). 

Metodyka inwentaryzacji szkód wyrządzonych przez zwierzynę 

w środowisku leśnym 

Opracowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa metodyka inwentaryzacji szkód (2) 

wyróżnia w uprawach leśnych oraz w młodnikach i starszych drzewostanach 3 stopnie 

uszkodzeń, a mianowicie:



Uprawy leśne: 

O I stopień uszkodzeń — odgryzienie pędów bocznych i pączków, bądź jed- 
nostronneę uszkodzenie kory; uszkodzenie możliwe do regeneracji i bez istot- 
nych następstw. 

O II stopień uszkodzeń — całkowite odgryzienie, przełamanie lub zmiażdżenie 
górnej części strzałki; powoduje to spóźnienie przyrostu na wysokość. 

O III stopień uszkodzenia — symptomy uszkodzeń jak dla stopnia II, lecz zlo- 
kalizowane u nasady korzeniowej; konsekwencją u gatunków iglastych jest 
najczęściej usychanie sadzonek, a spośród gatunków liściastych najczęściej 
usychają sadzonki buka. 

Młodniki i starsze drzewostany 

Z [stopień uszkodzeń — powierzchowne, jednostronne uszkodzenie kory do 1/3 
obwodu drzewka; uszkodzenie jest możliwe do zregenerowania. 

O II stopień uszkodzeń — płatowe lub przerywane odgryzienie kory do 1/2 
obwodu drzewka; powoduje to okresowe obniżenie produkcji drewna 1 obni- 
żenie jego jakości. 

O III stopień uszkodzeń — odgryzienie kory powyżej połowy obwodu drzewka; 
oznacza to w konsekwencji trwałe osłabienie ilości i jakości produkowanego 
drewna. 

W każdym drzewostanie objętym inwentaryzacją oszacowano stopień uszkodzeń oraz 
przyjęto następujący, procentowy rozkład powierzchni uszkodzeń: do 20%, 21-50%, 
51-80% 1 powyżej 80%. 

Ponadto wyróżniono umownie szkody istotne oraz nieistotne. Za istotne uznano szkody 
kwalifikowane do II stopnia powyżej 20% udziału powierzchniowego oraz do III stopnia 
uszkodzeń. | 

Szkody kwalifikowane do I stopnia uszkodzeń oraz do 20% udziału powierzchniowego 

II stopnia uszkodzeń zaliczono do szkód nieistotnych. 

Nieistotne szkody określają umownie próg tolerancji szkód wyrządzanych przez zwie- 

rzynę w środowisku leśnym. Zwierzyna jest integralną częścią ekosystemu leśnego i z 

konieczności zaspokojenia niezbędnych potrzeb pokarmowych wyrządza określone 

"szkody" w środowisku leśnym. 

Szacunkiem uszkodzeń objęto w toku inwentaryzacji uprawy, młodniki i starsze drze- 

wostany w zasadzie do 30 lat, w których czynnikiem sprawczym uszkodzeń była niewąt- 

pliwie zwierzyna. W inwentaryzacji nie uwzględniono: gruntów leśnych objętych anek- 

sem do podstawowego planu urządzeniowego, podszytów wproadzonych w ostatnim 

10-leciu, poprawek i uzupełnień (wykonywanych co najmniej częściowo na skutek szkód 

wyrządzanych przez zwierzynę) oraz podsadzeń produkcyjnych na siedliskach boro- 

wych.



Wyniki inwentaryzacji szkód wyrządzonych przez zwierzynę 

Powierzchniowy rozmiar szkód 

Inwentaryzacją objęto ogółem 1 293 876 ha upraw, młodników i starszych drzewosta- 
nów; stanowi to 19% ogólnej powierzchni leśnej Lasów Państwowych. 

Z ogólnej powierzchni leśnej objętej inwentaryzacją na uszkodzenia o istotnym znacze- 
niu gospodarczym przypada powierzchnia 388 986 ha, tj. 30,1%. 

Udział grup gatunków drzew w powierzchni upraw, młodników i starszych drzewosta- 
nów zaliczonych do szkód istotnych przedstawia się następująco: 

  

Sosna 229 292 ha — 58,9% 
pozostałe gatunki iglaste 88 684 ha — 22,8% 
gatunki liściaste 71010 ha — 18,3% 
Razem 388 986 ha — 100% 

W tabeli 1 przedstawiono powierzchniowy rozmiar szkód w uprawach, młodnikach i 
starszych drzewostanach według gatunków drzew i stopni uszkodzeń. 

TABELA 1 

Powierzchniowy rozmiar szkód w uprawach, młodnikach i starszych drzewostanach 

według gatunków drzew i stopni uszkodzeń 

  

  

  

  

Grupa gatunków drzew Stopień uszkodzenia sadzonek — drzew Razem % 

I II Ш 

hektary 

Sosna 471 389 283 600 31 271 786 260 60,8 

Pozostałe gatunki iglaste 110 488 110 509 9 940 230 937 17,9 

Gatunki liściaste 174 553 94 567 a 7 559 A 276 679 a 21 3 

Ogłem sss—“‘is—SCS 156430  — 488 676 48 770 129386 _ 100.0. 

ОИ 58,4 378 38 100 
  

Z tabeli 2 wynika jednoznacznie, że dominują uszkodzenia drzewostanów w formie 

spałowania młodników, które stanowią 53,7% wszystkich uszkodzeń. Jest to konsek- 
wencja faktu, że młodniki stanowią naturalną ostoję dla jeleniowatych. Należy jednak 
podkreślić, że przegęszczenie ich populacji, tj. zbyt duża koncentracja na jednostkę 

powierzchni, niekorzystna struktura wiekowa i płciowa, stresy wywoływane u zwierzyny 
w wyniku permanentnej, o zróżnicowanym okresowo natężeniu, penetracji lasu przez 

ludność miejscową i napływową, braki pokarmowe lub niektórych składników (mikroe- 

lementów) w okresie zimy i przedwiośnia oraz inne nie znane czynnniki sprawcze (3) 

mają niewątpliwie wpływ na niepokojąco wysoki rozmiar i intensywność spałowania. 

Głównym sprawcą uszkodzeń w postaci spałowania młodników jest jeleń (92,3% wszys- 

tkich spałowań) oraz łoś (5,3%). W odniesieniu do spałowania starszych drzewostanów
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relacje są podobne; jeleń powoduje spałowanie na 96,7% powierzchni, łoś natomiast na 
2,5%. 

W zgryzaniu sadzonek na uprawach relatywnie wysoki jest udział sarny — 59,2% 
powierzchni uszkodzonej. Ogół leśników nie postrzega sarny jako czynnika sprawczego 
tak wysokich szkód w uprawach leśnych. Udział jelenia w zgryzaniu upraw wynosi 
37,5%. 

Przybliżona wycena materialnych strat z tytułu szkód wyrządzanych przez zwierzynę 
w środowisku leśnym 

Poza rozmiarem powierzchniowym szkód wyrządzonych przez zwierzynę — z uwz- 
ględnieniem rodzajów szkód, ich intensywności oraz sprawców uszkodzeń — Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezjii Leśnej dokonało również przybliżonej wyceny materia|- 
nych strat wyrażonych nie uzyskaniem w gospodarce leśnej spodziewanego dochodu z 
produkcji surowca drzewnego. 

Wysokość strat materialnych w produkcji drzewnej obliczono na podstawie tablic 

wartości spodziewanej drzewostanów, opracowanych przez Instytut Badawczy Leśnic- 

twa według typów siedliskowych lasu i wieku drzewostanów (4). 

Przybliżona wartość strat wynosi ( w bln zł): 

  

z tytułu zgryzania i wydeptywania sadzonek w uprawach — 2,3 

z tytułu spałowania, osmykiwania kory, łamanie i obalanie 

drzew w młodnikach — 3,6 

z tytułu spałowania w starszych drzewostanach — 1,3 

razem — 7,2 

Wysokość strat w kategorii "szkód istotnych" wynosi 5,6 bln zł, tj. 77,4% ogólnej 

wysokości strat produkcyjnych. 

Rachunek strat produkcyjnych nie jest oczywiście kompleksowym rachunkiem strat 

jakie zwierzyna powoduje w środowisku leśnym, gdyż nie uwzględnia m.in. straty z 

powodu ograniczenia pozaprodukcyjnych funkcji drzewostanów. Niezależnie od tego 1 

mimo przybliżonego charakteru wyceny strat produkcyjnych, wysokość materialnych 

strat poniesionych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne na produkcji bezcennego 

surowca drzewnego obrazuje skalę i wagę problemu szkód łowieckich w lasach. 

Największą intensywność szkód odnotować należy w OZLP Krosno i Wrocław (ponad 

7 mln zł na 1 ha), dotkliwe straty stwierdza się w OZLP Białystok 1 Toruń (5,1-7 mln zł 

na 1 ha), średnie szkody (3,15 mln zł na 1 ha) występują w OZLP: Gdańsk, Katowice, 

Kraków, Olsztyn, Piła, Szczecin i Zielona Góra, szkody poniżej średniej Lasów Pań- 

stwowych występują w OZLP Lublin, Łódź, Poznań I Szczecinek (1,1-3 mln zł na 1 ha), 

a najniższe szkody odnotować należy w OZLP Radom i Warszawa (do 1 mln zł na 1 ha). 

Wyszczególnione tutaj wskaźniki stanowią wymowną ilustrację regionalnego ZrOznico- 

wania intensywności szkód wyrządzonych przez zwierzynę w środowisku leśnym.



Podsumowanie 

Wyniki inwentaryzacji obrazujące rozmiar szkód wyrządzonych przez zwierzynę w 
środowisku leśnym w ujęciu powierzchniowym i wartościowym świadczą o tym, że 
zwierzyna, a zwłaszcza jeleniowate, jest czynnikiem ograniczającym w sposób istotny 
efektywność hodowli lasu lub wręcz uniemożliwia regionalnie realizację celów hodowli 
lasu 1 wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Tolerowanie tego stanu rzeczy nie znajduje 
racjonalnego uzasadnienia, gdyż oznacza istotne ograniczenie pozaprodukcyjnych fun- 
kcji lasu i znaczące straty w produkcji bezcennego surowca drzewnego i to zarówno w 
wymiarze ilościowym jak i jakościowym. Priorytet hodowli lasu, tj. zachowanie trwałości 
produkcji leśnej i ciągłości użytkowania nie może — zgodnie z zasadą ekorozwoju — 
podlegać dyskusji. Zachowanie lasów jest ponadto czynnikiem warunkującym możli- 
wość bytowania zwierzyny. 

Łowiectwo nie może być zatem nadrzędną dziedziną w gospodarstwie leśnym, a jego 
interesy nie mogą narzucać leśnikom koncepcji hodowlano-leśnych. Nie można sobie 
jednak wyobrazić lasu bez zwierzyny, ale zwierzyna nie może być czynnikiem powodu- 
jącym destrukcję ekosystemu leśnego i powodować jego zubożenie. 

Uznając niepodzielność i współzależność związków wszystkich elementów ekosystemu 
leśnego należy wprowadzić zasadę jedności gospodarowania i zarządzania lasami wraz 
ze zwierzyną jako dobrem ogólnonarodowym, od stanu którego zależy jakość i poziom 
życia społeczeństwa. Jak zatem należy kształtować relacje pomiędzy niekwestionowa- 
nym priorytetem gospodarki leśnej a gospodarką łowiecką, stanowiącą jej integralną 
część? Bardzo trafną diagnozę w tym zakresie sformułował Heribert Kalchreuter (5), a 
mianowicie: "Nie ma zbyt dużo zwierzyny w ogóle, jest ona tylko zbyt liczna w stosunku 
do pozostawionego jej i przekształconego przez człowieka środowiska”. 

Nieodzowne zatem jest podjęcie przez leśników — przy ścisłej współpracy z dzierżaw- 
cami leśnych obwodów łowieckich — kompleksowych, konsekwentnych i długoletnich 
działań na rzecz minimalizacji szkód w środowisku leśnym. Podstawowym (nie jedy- 
nym!) warunkiem minimalizacji szkód w lasach jest regulacja stanu liczebnego jelenio- 
watych, tj. zmniejszenie ich stanu liczebnego do poziomu umożliwiającego prowadzenie 

racjonalnej hodowli i ochrony lasu w rejonach przegęszczenia zwierzyny. Regulacja 
populacji jeleniowatych powinna obejmować całe kompleksy leśne, stanowiące natu- 
ralne ostoje oraz uwzględniać zasady selekcji strukturalnej i osobniczej. Obecna struk- 
tura wiekowa i płciowa jeleniowatych, a zwłaszcza jelenia, jest wyjątkwo niekorzystna. 
Stąd też kształtowanie racjonalnej struktury wiekowej, tj. dążenie do postarzenia popu- 
lacji (zdecydowanie przeważają młodsze klasy wieku) oraz doprowadzenie do właści- 
wych relacji płci (przewaga samic jest znacząca), stanowią podstawowe elementy 
racjonalnej regulacji populacji jeleniowatych. Zmniejszenie 1 utrzymanie stanu liczeb- 
nego na poziomie umożliwiającym realizację celów hodowli lasu, tj. wyjścia uprawy spod 

pyska zwierzyny i ograniczenie spałowania młodników do minimum, musi odbywać się 
w okresie kilku lub kilkunastoletnim. Okresowo, nawet silnie zredukowane liczebnie 

populacje — do czasu uzyskania zamierzonych celów hodowli lasu — łatwiej można 
odbudować niż permanentnie niszczone uprawy i młodniki (6). 
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Czynnikiem warunkującym efektywność regulacji populacji jeleniowatych, z uwzględ- 
nieniem kryteriów selekcji strukturalnej i osobniczej, jest materialne zainteresowanie 
myśliwych realizacją tego nieodzownego przedsięwzięcia, tj. odstrzałem młodych osob- 
ników pozbawionych cennych trofeów oraz samic. 

Regulacja stanu liczebnego jeleniowatych jest podstawowym — a nie wyłącznym — 

czynnikiem warunkującym zmniejszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę w środo- 
wisku leśnym. Oprócz niej należy — w celu minimalizacji szkód w uprawach i młodni- 
kach 

Ш 

— wykonywać równolegle 1 trwale m.in. następujące czynności gospodarcze: 

Wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanów oraz wprowadzenie w formie 
podsadzeń i podszytów gatunków drzew i krzewów preferowanych przez zwie- 
rzynę. 

Zharmonizowanie, w stopniu maksymalnie możliwym, wykonywania cięć pie- 
lęgnacyjnych, zwłaszcza trzebieży wcesnych, z wymaganiami pokarmowymi 
jeleni i łosi w okresie zimowo-wiosennym; Ścinane drzewa dostarczają świeżej 
kory i niewątpliwie zmniejszają spałowanie w młodnikach. 

Stosowanie kompleksowych metod ochrony upraw przed zwierzyną, tj. sposoby 
mechaniczne (pakuły, smary itp.) oraz repelenty; w miarę potrzeby i możliwości 
finansowych nie należy rezygnować z grodzenia upraw. 

Racjonalne zagospodarowanie łąk śródleśnych jako cennej bazy żerowej i 
zaniechanie ich bezmyślnego zalesiania. 

Intensywne uprawianie poletek łowieckich oraz dostosowanie ich ilości i po- 
wierzchni do potrzeb faktycznych (nie statystycznych!). Racjonalne wydaje się 
również istotne ograniczenie produkcji rolnej na poletkach łowieckich i pre- 
ferowanie uprawy gatunków drzew, krzewów i krzewinek chętnie zgryzanych 
przez zwierzynę. 

Oznakowanie miejsc ostoi zwierzyny i maksymalnie możliwe ograniczenie nie- 
kontrolowanej masowej penetracji lasu przez ludność. Wywołuje ona stresy u 
zwierzyny, zakłóca ich dobowy rytm żerowania oraz ogranicza areał bytowania 
zwierzyny i powoduje nadmierną koncentrację na ograniczonej przestrzeni. 

Literatura 

1. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej: Wyniki okresowej inwentaryzacji szkód 
wyrządzonych przez zwierzynę w środowisku leśnym na dzień 30 czerwca 1990 r. 
Warszawa 1990 r. 

2. Partyka T.: Metoda inwentaryzacji szkód, próba wyceny strat wyrządzanych przez 
zwierzynę, niektóre aspekty określania efektywności gospodarki łowieckiej. War- 
szawa, Instytut Badawczy Leśnictwa 1990 r. 

3. Schulze J.: Jaeger, Jagd und Wild. Band 1. Haarwild. Landbuch — Verlag GmbH. 
Hannover 1976. 

11



4. Instytut Badawczy Leśnictwa: Aktualiżacja tablic wartości drzewostanów, wydanie V 
1991 r. 

5. Kalchreuter H.: Die Sache mit der Jagd. BLV Verlagsgesellschaft Miinchen, Wien, 
Ziirich, 1984. 

6. Praca zbiorowa: Integrale Schalenwildbewirtschaftung. Forschungsinstitut fiir Wild- 
tierkunde, Wien. Band 11. 1989 r. 

Summary 

The inventory of game damages in forest environment performed in area of 1 293.876 
ha, according to state on 30.06.90, by the Office of Forest Management and Geodesy 
showed that damages of significant importance for the forest economy occurred in area 
of 388.986 ha. This means that deer is a factor really limiting the effectiveness of 
silvicultural proceeding. Regionally, the damages are even of catastrophic extent (e.g. 
forest regions: Krosno, Wroclaw, Pita, Bialystok). 

Debarking in thickets amounts to 53.7% of damaged area, browsing in plantations to 
29,8%, and debarking in older stands to 16.5%. 

One also estimated approximatively the material losses in the production of wood, on 
the basis of elaborated by the Forest Research Institute tables of stand value. The 
magnitude of losses amounts to 7.2 billions, there form in category of essential losses to 
5.6 billions (77,4% of total losses). 

Further tolerance of so great damages by game in the forest environment has neither 
economic nor social grounds, because game cannot be a factor causing the destructure 
of forest ecosystem and its impoverishment. 

One must counteract this phenomenon in a complex and constant way. A constructive 
and permanent co-operation of forests with leaseholders of hinting grounds is, with the 
aim to significantly reduce the game damage in the State Forests, a necessity. 
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