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Mo¿liwoœci zmniejszenia kosztów
oraz uszkodzeñ drzew i gleby
Udzia³ drewna pozyskiwanego w rêbniach z³o¿onych w Lasach Pañstwowych
stale siê zwiêksza i wynosi obecnie ponad 10%. W rêbniach tych do pozyskiwania
drewna stosuje siê g³ównie metodê d³u¿ycow¹, z u¿yciem pilarki do œcinki,
okrzesywania i wyróbki oraz skiderów linowych, ci¹gników rolniczych i koni do
zrywki. Pozyskiwanie drewna w trudnych warunkach rêbni z³o¿onych, cechuje siê
wysokimi kosztami jednostkowymi oraz du¿ymi uszkodzeniami drzew i gleby.
Instytut Badawczy Leœnictwa przeprowadzi³ wstêpne badania porównawcze
procesów technologicznych pozyskiwania drewna w rêbni przerêbowej i czêœciowej (bez formy gniazdowej). Do porównania zosta³y zestawione nastêpuj¹ce
procesy technologiczne pozyskiwania drewna: DS-PS30 – w ramach metody
d³u¿ycowej, z odstêpem miêdzy szlakami zrywkowymi ok. 30 m – œcinka, okrzesywanie i odciêcie czêœci wierzcho³kowych pilark¹, zrywka skiderem, nastêpnie
wyróbka drewna przy drodze
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Zrywka forwarderem wyró¿nia siê stosunkowo
ma³ymi uszkodzeniami drzew i gleby
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zmniejszenie kosztów jednostkowych oraz
zmniejszenie uszkodzeñ drzew i gleby.
W ramach metody drewna krótkiego, bior¹c pod uwagê zminimalizowanie kosztów jednostkowych
pozyskiwania drewna oraz uszkodzeñ drzew i gleby, proponuje siê w pierwszej kolejnoœci wprowadzanie
procesu technologicznego, obejmuj¹cego œcinkê i wyróbkê drewna pilark¹ w k³odach i wa³kach na
powierzchni ciêæ oraz jednoetapow¹ zrywkê forwarderem. Do tego procesu konieczne s¹ szlaki
szerokoœci oko³o 4 m, prowadzone w odstêpach oko³o 30 m.
W ramach tej metody celowe jest tak¿e stosowanie procesu technologicznego obejmuj¹cego œcinkê i
wyróbkê pilark¹ k³ód z czêœci odziomkowych i czêœci wierzcho³kowych o d³ugoœci do oko³o 6 m, lecz w
odró¿nieniu od poprzednio opisanego, z wyci¹ganiem drewna do szlaków operacyjnych za pomoc¹
wci¹garki zamontowanej na ci¹gniku lub koniem Nastêpnie wykonuje siê zrywkê drewna forwarderem
po szlakach do miejsca za³adunku na zestaw wywozowy oraz wyróbkê wa³ków z czêœci
wierzcho³kowych. W tym przypadku mo¿liwe jest stosowanie szlaków szerokoœci tak¿e oko³o 4 m, lecz w
odstêpie oko³o 60 m. Proces ten jest mniej korzystny od wczeœniej proponowanego, ale cechuje siê
ni¿szym kosztem jednostkowym oraz mniejszymi uszkodzeniami drzew i gleby ni¿ procesy w ramach
metody d³u¿ycowej ze zrywk¹ skiderem.
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Szczegó³owe informacje dotycz¹ce omawianego
zagadnienia s¹ dostêpne w Zak³adzie U¿ytkowania Lasu
IBL w Sêkocinie.

Opracowa³: doc. dr hab. Marian Suwa³a
e-mail: M.Suwala@ibles.waw.pl

Autorzy pracy sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania
Panom Nadleœniczym i Pracownikom
Nadleœnictw Elbl¹g, Gidle i Kwidzyn
za pomoc w badaniach terenowych.

