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Pozyskanie drewna
w drzewostanach sosnowych
w rêbni gniazdowej
Mo¿liwoœci zmniejszenia kosztu jednostkowego
oraz uszkodzeñ drzew i gleby
Marian Suwa³a
Udzia³ drewna pozyskanego w Lasach Pañstwowych w drzewostanach
zagospodarowanych rêbni¹ gniazdow¹ i innymi rêbniami z³o¿onymi mia³ w
ostatnich latach tendencjê wyraŸnie rosn¹c¹ i zwiêkszy³ siê z 10,3% w 2000 r. do
17,8% w 2004 r.
Instytut Badawczy Leœnictwa przeprowadzi³ wstêpne badania nad pozyskaniem drewna w drzewostanach z przewa¿aj¹cym
udzia³em sosny (w sk³adzie
wystêpowa³y tak¿e brzoza,
buk, d¹b, grab, olsza,
œwierk), w pierwszym etapie ich przebudowy rêbni¹ gniazdow¹ (wyciêcie
gniazd) na drzewostany
mieszane, o sk³adzie gatunkowym dostosowanym do
siedliska. Dotychczasowe badania wykonano w trzech drzewostanach na siedliskach BMœw i LMœw. W drzewostanach tych œredni wiek sosny wynosi³ 92
lata, zadrzewienie – 0,8, pierœnica – 34 cm, wysokoœæ – 26 m, bonitacja – 1,5,
zasobnoœæ – 312 m3/ha, mi¹¿szoœæ grubizny œcinanego drzewa – 0,93 m3.
W badaniach uwzglêdniono metody: d³u¿ycow¹ – tradycyjn¹, oraz drewna
krótkiego, dotychczas rzadko stosowan¹. W ramach metod zestawiono nastêpuj¹ce procesy technologiczne pozyskiwania drewna: w metodzie d³u¿ycowej
(Ds) proces Ds-PSP, obejmuj¹cy œcinkê oraz okrzesywanie drzew i przerzynkê
na d³u¿yce i czêœci wierzcho³kowe w ca³ych d³ugoœciach pilark¹ (P), zrywkê
d³u¿yc i czêœci wierzcho³kowych skiderem (S) i wyróbkê wa³ków d³ugoœci
2,4 m z czêœci wierzcho³kowych pilark¹ (P) przy drodze wywozowej, oraz
Ds–HSF, na który sk³ada siê œcinka oraz okrzesywanie drzew i przerzynka na
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d³u¿yce i wa³ki d³ugoœci 2,4 m harwesterem (H), zrywka d³u¿yc skiderem (S), a wa³ków forwarderem
(F), natomiast w metodzie drewna krótkiego (Kr) proces Kr-PF, polegaj¹cy na œcince, okrzesywaniu
drzew i wyróbce pilark¹ (P) drewna z czêœci odziomkowej i œrodkowej pnia w k³odach d³ugoœci 3–6 m, a
z czêœci wierzcho³kowej wa³ków d³ugoœci 2,4 m, z rêcznym ich sk³adaniem po kilka sztuk, oraz zrywce
drewna forwarderem (F); oraz Kr-HF, ze œcink¹, okrzesywaniem drzew i wyróbk¹ harwesterem (H)
drewna o tej samej d³ugoœci, sortowanego wed³ug d³ugoœci, oraz zrywk¹ drewna forwarderem (F).
Ka¿dy proces w danym drzewostanie powtórzono na dwóch gniazdach.
Wydajnoœæ pracy w procesie technologicznym zosta³a obliczona jako iloraz dnia roboczego
(480 min.) i sumy czasoch³onnoœci operacji tego procesu (masz.min./m3). Czasoch³onnoœæ zosta³a
okreœlona na podstawie czasu zmiany na powierzchni roboczej, na który z³o¿y³y siê: czas operacyjny,
czas obs³ugi technicznej i usuniêcia usterek œrodka pracy na powierzchni roboczej oraz czas przerw
(potrzeby fizjologiczne i odpoczynek).
Jednostkowy koszt techniczny pozyskania 1 m3 drewna w procesie technologicznym stanowi sumê
jednostkowych kosztów technicznych operacji tego procesu. W obliczeniach uwzglêdniono: koszty
bezpoœrednie (p³ace, ubezpieczenia spo³eczne, amortyzacjê, oprocentowanie kapita³u, ubezpieczenie
œrodka pracy, naprawy i czêœci zamienne, paliwa i oleje) oraz koszty ogólnogospodarcze osobowe (bhp,
wynagrodzenia ogólnogospodarcze, szkolenia) i rzeczowe (utrzymanie budynków, gara¿y, maszyn i
urz¹dzeñ ogólnego przeznaczenia). Przyjêto dwie mo¿liwoœci wykorzystania maszyn: 1) – praca na 1
zmianê, tj. 1600 godz./rok; 2) – praca na 1,5 zmiany, tj. 2400 godz./rok. Praca pilark¹ w obu
przypadkach by³a wykonywana na 1 zmianê.
Udzia³ drzew uszkodzonych w drzewostanie otaczaj¹cym gniazdo ustalono w odniesieniu do drzew
pozostaj¹cych po zabiegu (³¹cznie z uszkodzonymi). Wielkoœæ uszkodzeñ wierzchniej warstwy gleby na
gnieŸdzie oraz w drzewostanie otaczaj¹cym gniazdo przedstawiono za pomoc¹ syntetycznego wskaŸnika uszkodzeñ, okreœlaj¹cego udzia³ objêtoœciowy gleby uszkodzonej (kolein, bruzd) w wierzchniej
warstwie gruboœci 10 cm, w której znajduje siê przewa¿aj¹ca czêœæ korzeni przewodz¹cych.
Analiza wydajnoœci pracy (ryc. 1) potwierdza – pomijaj¹c oczywisty fakt, ¿e wiêksz¹ wydajnoœci¹
wyró¿niaj¹ siê procesy zmechanizowane na wysokim poziomie technicznym przy u¿yciu harwestera,
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Analiza jednostkowego kosztu technicznego, przy pracy na 1 oraz na 1,5
zmiany (ryc. 2), pozwala stwierdziæ, ¿e:
• mniejszym kosztem jednostkowym
charakteryzuj¹ siê procesy technologiczne pozyskania metod¹ drewna
krótkiego (Kr-PF i Kr-HF) ni¿ procesy w ramach metody d³u¿ycowej
(Ds-PSP, Ds-HSF). Przes¹dza o tym
mniejszy koszt zrywki forwarderem
ni¿ skiderem, szczególnie przy wiêkszych odleg³oœciach;
• w ramach obu metod (d³u¿ycowej i
drewna krótkiego) koszty jednostkowe przy zastosowaniu procesów na
wy¿szym i ni¿szym poziomie technicznym s¹ podobne.
Udzia³ drzew uszkodzonych w badanych drzewostanach przedstawia³ siê nastêpuj¹co (ryc. 3):
• w drzewostanach otaczaj¹cych gniazda udzia³ drzew uszkodzonych by³
mniejszy w przypadku pozyskania
metod¹ drewna krótkiego (Kr-PF i
Kr-HF) ni¿ metod¹ d³u¿ycow¹ (DsPSP, Ds-HSF);
• przy pozyskaniu metod¹ drewna krótkiego nieco mniejszy udzia³ drzew
uszkodzonych by³ przy procesie na wy¿szym poziomie technicznym (Kr-HF, z u¿yciem harwestera)
ni¿ na ni¿szym (Kr-PF, przy zastosowaniu pilarki);
• przy pozyskaniu drewna metod¹ d³u¿ycow¹ udzia³ drzew uszkodzonych jest podobny w obu
procesach (Ds-PSP, Ds-HSF);
• znaczny by³ udzia³ drzew uszkodzonych przy œcince, zarówno przy zastosowaniu pilarki, jak i
harwestera.
Uszkodzenia gleby towarzysz¹ce pozyskaniu drewna (ryc. 4)
by³y nieco mniejsze przy zastosowaniu metody drewna krótkiego
(Kr-PF i Kr-HF) ni¿ przy zastosowaniu metody d³u¿ycowej (DsPSP i (Ds-HSF) i nie zale¿a³y od rodzaju zastosowanego procesu
(Kr-PF i Kr-HF).

Ryc. 4. WskaŸnik uszkodzeñ gleby
w drzewostanach sosnowych w

Na podstawie powy¿szych wyników badañ mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹ce propozycje praktyczne:
• do pozyskania drewna w drzewostanach sosnowych w rêbni gniazdowej na terenach równinnych oraz na stokach o nachyleniu do ok. 35% proponuje siê w pierwszej kolejnoœci stosowaæ
metodê drewna krótkiego, obejmuj¹c¹ œcinkê i wyróbkê drewna harwesterem w k³odach i
wa³kach (d³ugoœci co najmniej 2 m) oraz zrywkê forwarderem (proces Kr-HF, ryc. 5);
• w warunkach podobnych jak w badanych drzewostanach racjonalne jest tak¿e stosowanie
metody drewna krótkiego z u¿yciem pilarki i forwardera (Kr-PF).
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