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Tradycyjnie już pod koniec roku prezentujemy kilka faktów dotyczących
zakończonych lub jeszcze trwających przetargów na usługi leśne, które
przedsiębiorcy leśni będą świadczyć w najbliższej przyszłości. Wyjątkowych niespodzianek nie odnotowaliśmy

Ciągnik DT-75 to znany także w Polsce gąsienicowy pojazd produkowany
w Związku Radzieckim, który znalazł zastosowanie zarówno w rolnictwie,
jak i w pracach leśnych. Produkowany od 1963 r. traktor przechodził liczne
modernizacje. Najnowszą wersją legendarnego ciągnika jest model o firmowej nazwie Agromash 90 TG. Różni się on od swojego poprzednika
wyposażeniem, dizajnem oraz ergonomią

Wibracje i mokre ręce są składowymi głównych przyczyn tzw. zespołu
wibracyjnego, czyli schorzenia typowego dla operatorów pilarek spalinowych. Żeby zniwelować skutki wibracji, a jednocześnie poprawić komfort pracy, czołowi producenci pilarek oferują modele z podgrzewanymi
uchwytami

Kalendarium – grudzień		 80

www.zawodydrwali.info – portal poświęcony zawodnikom i zawodom drwali. Wszelkie
informacje o samym sporcie, jego historii czy
zawodnikach, zdjęcia, harmonogram najbliższych
imprez, a także dostęp do największej bazy wyników, systematycznie i na bieżąco uzupełnianej
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Temat związany z ponoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie
emisji gazów i pyłów do powietrza jest postrzegany jako trudny, a dotyczy
dużej części przedsiębiorców. Chociaż opłaty nie obciążają mocno firm, to
jednak wiele z nich nie dopełnia obowiązku corocznego składania wykazów
i wnoszenia opłaty
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ie tak dawno nadużywanym – sytuacja jest lepsza, niż spodziewazakończeniem niewygodnej no się wiosną. Do 22 października LP
rozmowy było hasło RODO. sprzedały ok. 30 mln m3 drewna, co staPadało jako uniwersalne słowo
nowi nieco ponad 74% rocznego plaklucz, którego celem było uniknię- nu. Opóźnienie w sprzedaży wynosiło
cie odpowiedzi na kłopotliwe pytania. 7%, a w przypadku pozyskania 8%.
Nieważne, na ile faktycznie dotyczyA jak na przetargach? Wielu przedły one podlegających ochronie danych
siębiorców wyznaje, że gdyby do tegoosobowych. W leśnictwie kilkanaście rocznej oferty przetargowej wstawilat temu (albo i więcej) niejedno za- li swoje stawki z poprzedniego roku,
niedbanie leśniczy potrafił uzasadniać to by przestrzelili. Sporo z nich mówi
słowami „a to… ekologia”. Przy czym
wręcz, że w 2016 r. mieli te same stawowa „ekologia” rzucana była z iście ki co teraz. A jak wiemy, koszty są
szwejkowskim pobłażaniem.
wyższe… Popatrzmy, jak rosła w tym
Co i raz jakieś nowe hasło się poja- okresie chociażby ustawowa płaca
wia. Teraz mamy „bo covid”. Wszyscy minimalna: 2016 r. – 1850 zł, 2017 r.
zasłaniają się covidem, czy ma to sens, – 2000 zł, 2018 r. – 2100 zł, 2019 r.
czy nie. Uniwersalny kozioł ofiar- – 2250 zł, 2020 r. – 2600 zł. Czyli prony, chłopiec do bicia, słowo wytrych
centowo wzrosła o ile? 40%? Od
zamykające w zamyśle każdą dysku- 1 stycznia 2021 r. najniższa krajowa
sję. Jednak nie wszyscy mogą sobie na wyniesie 2800 zł, co oznacza kolejtaki luksus pozwolić. Znajoma zapy- ny wzrost o 7,7%. Jednocześnie wg
tała ostatnio zaprzyjaźnionego przed- Eurostatu od września Polska zajmusiębiorcę leśnego, czy się go covid nie je niechlubne pierwsze miejsce w Unii
ima. Co odpowiedział? „Nie mam Europejskiej pod względem inflaczasu na covid, teraz mam przetar- cji. W Europie wyprzedza nas tylko
gi”. A na przetargach brak wzrostu Turcja. Wystandaryzowany dla całej
stawek jednostkowych planowanych UE wskaźnik inflacji (HICP) wzrósł
na usługi leśne na rok 2021 nadleś- we wrześniu w Polsce do 3,8% rok
nictwa już covidem potrafią uzasad- do roku (rdr). To wyższy wskaźnik
niać. Bo ciężka sytuacja w gospodar- niż podawał niedawno GUS (3,2%),
ce. Oczywiście, w związku z koronawi- bo inny jest koszyk cenowy, na podrusem Lasy Państwowe sprzedały do
stawie którego mierzy się zmiany.
końca października o 7% mniej drew- Drugie w zestawieniu Węgry wyprzena, niż pierwotnie planowały w tym dziliśmy o 0,4 pkt. proc. Tymczasem
okresie. Najgorszym miesiącem, jak w całej Unii Europejskiej ceny się zawszyscy pamiętamy, był kwiecień, kie- trzymały, a roczny wskaźnik spadł do
dy sprzedaż była niższa o 30% w po- 0,3% W strefie euro jest nawet deflarównaniu do tego samego miesiąca
cja (tj. ceny spadły) 0,3% rdr. Zatem
poprzedniego roku. Od maja sytuacja
czy wszystko da się tak prosto wytłuna rynku zaczęła się poprawiać i w ko- maczyć covidem? Z czego to może
lejnych miesiącach wróciła do względ- wynikać? A choćby z emisji pustego
nej normy. Lasy Państwowe przyzna- pieniądza przez NBP, który potem
ją, że choć sprzedaż drewna jest istot- w postaci tarcz antykryzysowych tranie mniejsza od zakładanego planu, to fia na rynek. Podaż pieniądza wzrosła
– zważywszy na okoliczności będące w tym roku do sierpnia aż o 184 mld zł,
następstwem pandemii COVID-19
czyli o 12%. Gospodarka zwolniła
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o 8,2% w drugim kwartale, więc nowy
pieniądz nie miał pokrycia w wytworzonej wartości. A to prosta droga do
inflacji. Wskaźniki inflacji bazowej dla
Polski wyliczył też NBP i dane również nie napawają optymizmem. Ceny
rosną coraz szybciej – z wyłączeniem
żywności i energii – najszybciej od
19 lat! Jak podał Narodowy Bank
Polski, inflacja bazowa po wyłączeniu
cen żywności i energii wyniosła 4,3%
rdr we wrześniu 2020 r. wobec 4% rdr
miesiąc wcześniej.
Obostrzenia rządowe sprawiają,
że gros branż ledwie zipie – hotelarstwo, gastronomia, przewoźnicy.
Usługowy sektor leśny dociskany
jest do muru polityką finansową
Lasów i bez specjalnych rządowych
zaleceń pandemicznych, chociaż pracować może na normalnych obrotach. Coraz częściej w rozmowach
z przedsiębiorcami przewijają się całkiem konkretne, a nie czysto hipotetyczne, plany przebranżowienia albo,
przynajmniej na początek, szukania
zleceń poza Lasami. Zresztą wielu
dobrze prosperujących przedsiębiorców leśnych od lat prowadzi politykę
dywersyfikacji działalności i zleceniodawców, co sprawia, że powoli uniezależniają się od zleceń z Lasów. A co na
to leśna generalicja, obserwująca proces powolnego tracenia partnerów?
Niewiele. Oczywiście poza modlitwami na Jasnej Górze podczas ogólnopolskiej pielgrzymki leśników o ochronę przed pandemią koronawirusa, wynikającym z niej kryzysem oraz grożącą lasom suszą. Pozostaje mieć nadzieję, że z wymodlonych łask skorzysta
także usługowy sektor leśny, któremu
żarliwa modlitwa w tych intencjach nie
zaszkodzi.
redaktor naczelny
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Leśnictwo i usługi leśne
oczami wiceministra
Fot. M. Bodył

Jak informowaliśmy w ostatnim numerze, 30 września premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji składu rządu po rekonstrukcji zapowiedział powołanie nowego tworu,
czyli Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa. Będzie ono sprawowało nadzór nad Lasami Państwowymi, a na jego czele stanie Grzegorz Puda. Na stanowisko wiceministra ds. leśnictwa i łowiectwa desygnowano Edwarda Siarkę, posła Solidarnej Polski

L

eśnictwo zostało zatem wyłączone spod pieczy Ministerstwa
Środowiska i przeszło pod Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa (rolnictwem zajmowało się dotychczas Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
Ministerstwo Środowiska zostało połączone z Ministerstwem Klimatu, tworząc Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Aby ministerstwa po najnowszych roszadach mogły formalnie działać, sejm musi najpierw uchwalić ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Tymczasem z dniem 3. października Edward Siarka otrzymał akt
powołania na urząd sekretarza stanu
w Ministerstwie Środowiska oraz pełnomocnika Rządu ds. leśnictwa i łowiectwa. W rozmowie z naszym dziennikarzem mówi o swojej wizji kierowania leśnym resortem.

Zmiana przynależności resortowej to dla leśników wielka niewiadoma. Niby już takie sytuacje w historii Lasów Państwowych miały
miejsce („Drwal” 11/2020 – red.), ale dla wielu
osób to czasy, których nie znają. Trudno się
więc dziwić, że wzbudza to niepewność. Jakby
tego było mało, od leśnictwa, przynajmniej na
poziomie ministerialnym, zostaje odłączona
ochrona przyrody. Co to znaczy i czy jest to
powód do niepokoju?
Rzeczywiście, w decyzjach politycznych cały dział leśnictwa i łowiectwa

ma być częścią Ministerstwa Rolnictwa – bez współpracy nie rozwikłamy jej
i Leśnictwa. To oznacza, że w momen- problemów.
cie przegłosowania ustawy o działach
administracji rządowej obszar zwią- Zagadnienia związane z przekazem zarówno
zany z leśnictwem i łowiectwem znaj- leśnym, jak i łowieckim od lat nie są chyba
dzie się w kompetencjach ministra najlepiej prowadzone, skoro odbiór obu grup
rolnictwa.
społecznych nie jest najlepszy.
Moja rola jako wiceministra do Kwestiom edukacyjnym przyglądam
spraw leśnictwa i łowiectwa sprowadza
się także, bo jestem na tym punksię do tego, by dopilnować, aby nasz
cie bardzo wrażliwy. Często mówimy
obszar działań nie został uszczuplo- o ekologii, działaniach w tym zakreny. Wszystkich zaniepokojonych obec- sie, o bioróżnorodności, ale zrozumienym stanem rzeczy pragnę uspokoić, że
nie tego w społeczeństwie jest niezbyt
zmiana ta jest zapisana w umowie koali- duże. Dlatego w rozmowach choćby
cyjnej. Uważam, że chociażby pod tym
z leśnikami pytam, jak to jest możliwe,
względem – względem politycznym – że mamy 26 tysięcy leśników pracująmożemy powiedzieć, że interesy Lasów cych na etatach, ponad 100 tysięcy myzostały zabezpieczone. Natomiast fak- śliwych, a gdy przychodzi trzech ekolotem jest, że departament ochrony przy- gów, to są w stanie obalać nasze argurody zostaje przy ministerstwie klima- menty. W przekazie mainstreamowym
tu, co oczywiście może rodzić różnego
nasze racje nie istnieją. Polityka inforrodzaju obawy. Istnieje ryzyko pew- macyjna jest nastawiona tylko do wenego rozdzielenia kompetencji, które
wnątrz środowiska, natomiast nie ma
de facto zakłóci cały obszar związany
spójnej i konkretnej strategii, jak doz polską przyrodą. Jednak myślę, że na
cierać do społeczeństwa. Owszem, są
razie takiego zagrożenia nie ma – po
akcyjne działania, lecz brak jest stałeprostu jesteśmy skazani na współpra- go przekazu.
cę. Przykładem dobrej woli jest to, że
Przyglądam się także szkołom leśwszystkie plany dalekosiężnej polityki nym, w jaki sposób wykorzystujemy
związanej z bioróżnorodnością, kwe- ten związany z nimi potencjał. Ważną
stiami dyrektyw siedliskowych, opraco- rolę odgrywają absolwenci tych szkół,
wywaniem planów urządzania lasu mu- którzy poprzez zdobytą wiedzę mogą
szą być przygotowywane w ścisłym po- docierać do społeczeństwa i przekarozumieniu. Proszę choćby spojrzeć na
zywać ją dalej. Należy skupić tę grupę
złożoną kwestię Puszczy Białowieskiej osób w formie stowarzyszeń, różnych
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grup młodzieży, która działałaby na my świętować jubileusz stulecia Lasów Pańrzecz przyrody, łowiectwa i szeroko
stwowych, a nasze czasopismo „Las Polski”
pojętych lasów. Żebyśmy mogli zna- już dzisiaj obchodzi taką rocznicę. Czy Pana
leźć metodę, musimy działać poprzez zdaniem należy się do tego wydarzenia przywykorzystywanie środków finanso- gotować i czy prasa branżowa, związana hiwych LP również do takiej edukacji storycznie z Lasami od samego ich początku,
historycznej, która w wielu obszarach ma jeszcze rację bytu, choćby w roli swoistego
jest zaniedbana.
„nauczyciela” leśników?
Cieszę się, że porusza Pan tę kwestię,
Być może dlatego, że od lat prym w kwe- bo dla mnie, także jako historyka i mistiach związanych z promocją leśnictwa wio- łośnika polskiej przyrody, to ważne wydła tylko przyroda.
darzenie. Uważam, że powinien poRozumiem, ale skoro decydujemy się wstać specjalny komitet, który już w tej
na politykę wydawniczą, to niech nie
chwili zostanie powołany i opracuje
będą to tylko piękne zdjęcia, lecz tak- mapę dojścia do jubileuszu 100-lecia
że indywidualna, specyficzna dla da- Lasów Państwowych. To sprawa, któnego regionu treść. Owszem, estetyka ra wymaga rozpisania poszczególnych
jest ważna, ale musimy także stawiać etapów prac. Musimy wiedzieć, jakie
na aspekt historyczny – bohaterów kroki podejmiemy w tym okresie, na
polskiej przyrody i leśnictwa. Mamy czym się skupimy, począwszy od tych
piękne postacie, które często pozo- działań ustawowych, gospodarczych,
stają nieznane, nawet wśród leśników. wydawniczych, edukacyjnych, okoliczMamy też wiele miejsc, które należa- nościowych i takich, które w jakiś społoby upamiętnić. To jest kwestia także
sób zostaną sfinalizowane już wtedy,
polityki związanej z wydawaniem fun- kiedy będziemy tę setną rocznicę obduszy, które są do dyspozycji Lasów. chodzili. To ciekawy okres, w którym
Powinniśmy zadbać o to, żeby rów- należy dokonać podsumowania tych
nież i w taki sposób bardziej dotrzeć stu lat, może w formie konferencji
do świadomości społecznej. Musimy lub sympozjum. Ważne jest, by wskaskoncentrować się na informacjach
zać, jaką drogą Lasy powinny podąpozytywnych, choćby w kontekście żać w przyszłości, tym bardziej że czydziałań edukacyjnych, historycznych ha na nie bardzo wiele zagrożeń. Mam
czy nawet sadzenia lasów, o których na myśli zwłaszcza prawodawstwo unijsię nie dyskutuje w społeczeństwie. To
ne. Mianowicie nowa dyrektywa odnowidoczny brak skuteczności dotych- sząca się do bioróżnorodności, oprócz
czasowego przekazu.
tych elementów uważanych przez nas
za bardzo słuszne, dotyczące ochrony
Bo drzewa rosną wolno i tego nie widać, w prze- przyrody, zawiera również i takie deficiwieństwie do drzew, które są wycinane.
nicje, które mogą bardzo zaboleć Lasy
Ma Pan niewątpliwie rację. I to właśnie Państwowe. Mowa szczególnie o denależy zmienić, ten negatywny i zakrzy- finicjach obejmujących starodrzewy,
wiony przekaz.
ochronę ścisłą i ochronę aktywną, ponieważ te pojęcia w Europie mają różAby to jednak robić, leśnicy muszą zrozumieć ne brzmienie. Jeśli zostaną ujednolicopotrzebę pewnych zmian, dopuścić do siebie ne, to musimy być przygotowani na to,
choćby głos konstruktywnej krytyki. Muszą jakie skutki może za sobą to nieść dla
też czerpać skądś wiedzę o tym, jak działają naszych lasów. Niestety wiem, że nie
inne jednostki w obrębie Lasów, jak do tych obronimy też wszystkich zapisów na
kwestii leśnych podchodzą inne kraje, całe tym unijnym poziomie. Nie ze wszystokołoleśne otoczenie. Lada moment będzie- kimi przepisami będziemy się zgadzali,
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a i tak będziemy musieli wdrażać je
w życie. I tu jest pewien kłopot, na który musimy się przygotować i mieć argumenty, być aktywni w tym obszarze
i pokazywać nasz wzór gospodarki leśnej jako ten, który się sprawdził i daje
efekty, również przyrodnicze i biologiczne, w pełni związane z ochroną
przyrody. Pokazujmy, że właśnie przez
tę politykę zachowujemy również bioróżnorodność, że często te tereny, które byłyby skazane na wyginięcie, zostały
uratowane przez leśników. Informacja
o tym w ogóle nie przebija się do opinii
publicznej, a przecież w stuletniej historii Lasów mamy na tym polu duże
zasługi.
Prasa branżowa, i chcę tu podziękować Panu oraz wszystkim tym, którzy
się nią zajmują, odgrywa istotną rolę
w naszym środowisku. Warto jednak,
żeby ludzie częściej po nią sięgali, żeby
lektura prasy leśnej była postrzegana
jako punkt honoru. Często są w niej
poruszane tematy bliskie nam wszystkim i musimy po prostu rozumieć, że
komunikowanie się poprzez czasopisma branżowe jest dla nas ważne. Nie
może być tak, że skończyliśmy szkołę
czy studia i zatrzymaliśmy się na tym
etapie wiedzy, podczas gdy całe otoczenie wokół nas, a może szczególnie
w tej branży, się zmienia. To właśnie
prasa jest doskonałym środkiem, abyśmy w tym środowisku zdobywali informacje o nowinkach, trendach i tendencjach oraz o tym, co wokół nas dzieje
się w prawodawstwie, także unijnym.
Ta prasa ma przyszłość i jestem zdecydowanie za tym, żeby dalej funkcjonowała w świadomości leśników.

Lasy w resorcie rolnictwa, przyroda w klimacie. Czy to nie oznacza, że zmieni się cała
polityka leśna na taką, która zmierza bardziej
w stronę lasów gospodarczych?
Większe obawy co do takiego rozwoju
sytuacji mam w związku ze wspomnianym już prawodawstwem unijnym. W tym obszarze musimy być

aktywni i przygotować się do tego, że
faktycznie mogą nas czekać pewne
zmiany. W resorcie panuje pełna świadomość, że ta kwestia, zwłaszcza legislacji, jest teraz w bardzo mocnym natarciu. Musimy się odpowiednio przygotować i obudować prawnie w argumenty, które pozwolą nam obronić ten
polski model leśnictwa. Jest zbyt dużo
zagrożeń wynikających z proponowanych przez Unię zapisów. Ostatnio
Rada Unii Europejskiej te zagrożenia
pokazała. Może inne państwa członkowskie mają z tym mniejszy problem,
ale Polska musi uważać. Cała branża
drzewna w tej chwili wytwarza kilkanaście procent naszego PKB, a to są potężne kwoty. Lasy są częścią polskiej
gospodarki i jakieś nieprzemyślane
rozwiązanie regulujące choćby sprzedaż drewna może bardzo mocno zachwiać polską gospodarką. Argumenty
te – i na poziomie politycznym, i gospodarczym, i ekologicznym – muszą
się zatem przebijać. Musi być wspólna
świadomość, że jesteśmy bardzo ważnym ogniwem dla rodzimej gospodarki. Nie możemy więc pozwolić na ślepe
przyjmowanie wszystkich zapisów przychodzących z Unii Europejskiej.

Zmiana na stanowisku ministra chyba od zawsze pociągała za sobą zmiany na stanowiskach kierowniczych w Lasach Państwowych.
Muszę więc zapytać, czy i tym razem możemy
się takowych spodziewać? Słychać też liczne
głosy docierające z otoczenia Lasów o nazbyt
rozbudowanej strukturze Lasów Państwowych – czy w tym obszarze również mogą czekać nas zmiany?
O tym, czy struktura Lasów jest zbyt
rozbudowana, zawsze można dyskutować. Wiadomo jednak, że jej obecny
kształt wynika z zapisów ustawowych,
jest hierarchiczny – mamy powoływanego przez ministra dyrektora generalnego, który z kolei mianuje dyrektorów regionalnych, a ci nadleśniczych.
To środowisko się zna i przepływ informacji między nimi jest dobry. W tym

względzie nie sądzę, żeby miały nastąpić jakieś rewolucje. Natomiast zmiany personalne rzeczywiście chyba zawsze towarzyszą zmianom na stanowisku ministra. Trzeba jednak pamiętać,
że muszą być one merytoryczne i że
mają służyć zarówno zachowaniu ciągłości pokoleniowej, jak i zapewnieniu
najwyższej klasy kadr. Oznacza to, że
gdy człowiek wchodzi w wiek emerytalny, należy mu się godne pożegnanie
i podziękowanie za pracę. Warto nadal
korzystać z jego doświadczenia, a zarazem szykować już miejsce młodym ludziom, którzy przychodzą na to miejsce.
Jestem bardziej za takim naturalnym
procesem niż za polityką przesuwania
personalnego. Natomiast nie zawsze
jest to zrozumiane, bo ktoś, kto pełnił
funkcję przez wiele lat, chciałby ją pełnić póki siły pozwalają. Myślę jednak,
że pewna granica powinna być konkretnie postawiona, żeby dać szansę
młodemu pokoleniu. Na pewno należy
też wypracować ścieżkę, w jaki sposób
wykorzystać potencjał tych ludzi, którzy odeszli i są już na emeryturze, jak
czerpać z ich wiedzy. Oczywiście to wymaga pewnego sformalizowania.

Jesień to gorący okres w Lasach, gdyż to właśnie teraz rozgrywają się przetargi na pozyskanie drewna. Od lat przedsiębiorcy leśni
wnioskują o to, by Lasy Państwowe inaczej
kalkulowały wykonywanie prac gospodarczych, tłumaczą swoje stanowisko tym, że
muszą pracować za bardzo niskie stawki,
które często nie zapewniają godziwego wynagrodzenia pracowników. Czy w tej kwestii
możemy się spodziewać jakichś ruchów ze
strony Lasów, ministerstwa?
Jeśli chodzi o całą politykę związaną
ze sprzedażą drewna i jego pozyskiwaniem, to korzystamy z firm zewnętrznych, które w otoczeniu Lasów wykonują usługi na zasadzie wygranej w przetargu. W warunkach polskich niestety jest
tak, że ustawa prawo zamówień publicznych cały czas preferuje podmioty, które
składają najniższą ofertę cenową. Tutaj

wiele już zależy od samych dyrektorów
i kierownictwa LP, na ile te warunki
przetargowe będą obudowywane również innymi elementami pozwalającymi
na pewne „wykazanie się” uczestników
przetargu, bo ustawa też na nie pozwala. Mówię oczywiście o takich kryteriach,
które rzeczywiście umożliwią zadbanie
o zatrudnionych ludzi, by nie pracowali za najniższe stawki, bo wykonują niezmiernie ciężkie, niebezpieczne i odpowiedzialne zadania. Niestety firmy
często stosują metodę, zgodnie z którą
oferują możliwie niską cenę, ale odbija
się to na warunkach zatrudnienia pracowników. W tym obszarze same Lasy
sobie z tym nie poradzą, to jest szerszy
problem całych zamówień publicznych
w Polsce. Owszem, sytuacja się stopniowo zmienia, a w siwz coraz częściej zwracana jest uwaga także na inne elementy zamówienia, ale Lasy też muszą wypracować czytelne i jasne kryteria oceny,
bo mówimy o pieniądzach publicznych.
Musimy uważać, żeby się nie spotkać
z zarzutem, że w sposób niegospodarny prowadzona jest w tym zakresie polityka. Natomiast bezdyskusyjnie kwestia
płacy minimalnej i odpowiednich certyfikatów tych osób musi być respektowana. W tej sprawie zapowiadam, że przygotowujemy rozporządzenie, które będzie zmieniało to funkcjonujące od 2006
roku odnośnie do bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie certyfikowania
tych prac, które dotyczą osób zatrudnionych na stanowisku pilarza i tych, którzy obsługują maszyny wielooperacyjne.
Przygotowujemy to rozporządzenie, tak
żeby były jasne i czytelne zasady zwłaszcza co do wymogów względem zatrudniania wymienionych osób. Być może
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wtedy łatwiej będzie rozmawiać o kwestiach finansowych.

W dobie pandemii Lasy Państwowe zetknęły się
z niemałymi problemami. Już dziś wiemy o znaczącym spadku przychodów rzędu 630 mln zł.
Czy zostanie wdrożony jakiś plan ratunkowy,
by LP nie odczuły skutków pandemii?
Jak wiemy, Lasy Państwowe nie działają w próżni gospodarczej. W dalszym ciągu trudno przewidzieć, z jak
głębokim i długotrwałym kryzysem
będziemy mieć do czynienia. Rozwój
sytuacji gospodarczej nadal w głównej mierze zależy od tego, jak szybko uda się wygasić pandemię. Jednak
już dziś widzimy, że skutki spowolnienia gospodarczego dotyczą w większym lub mniejszym stopniu każdego
z nas. Lasy Państwowe nie są tu wyjątkiem. Na pewno będzie wymagało
to podjęcia stosownych kroków, które
obecnie są możliwe w ramach dostępnych mechanizmów (np. odroczenie
w czasie niektórych działań czy inwestycji). Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza sytuacja nie zagrozi trwałości lasów i będziemy mieć
do czynienia ze stosunkowo szybkim
odbiciem gospodarczym. Zapewniam
jednak, że monitorujemy i analizujemy
to, co się dzieje, pod względem potrzeb
i możliwości wdrożenia ewentualnych
działań wspierających funkcjonowanie
Lasów Państwowych w tym trudnym
okresie.

Nadleśnictwa zlecają wykonawstwo wszystkich
swoich prac w oparciu na prawie zamówień publicznych. W ostatnich latach procedury przetargowe na usługi leśne potrafiły przeciągać
się do połowy roku, w którym miały być realizowane. Czy są jakieś mechanizmy prawne,
które umożliwiłyby zmianę takiego stanu rzeczy, wpływającego negatywnie na działania
Lasów Państwowych?
Lasy Państwowe co do zasady są zobowiązane do wykonywania swoich działań na podstawie zamówień publicznych. Jeżeli procedury przetargowe są
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rozciągnięte w czasie, w mojej ocenie
należy w pierwszej kolejności przeprowadzić analizę, która odpowie na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Czy jest to
wynik skomplikowanych siwz, czy raczej opóźnienia spowodowane są wzywaniem do uzupełnień lub skargami
oferentów, którzy nie wygrali przetargu. Następnym krokiem byłoby stworzenie wytycznych i dobrych praktyk
dla zlecających i potencjalnych wykonawców, które stanowiłyby kompendium wiedzy o ustawie pzp oraz byłyby
przykładem najlepszych praktyk w tym
zakresie.

Wyliczona przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych, zbieżna z metodyką aprobowaną
przez Państwową Inspekcję Pracy, minimalna
stawka godzinowa za roboczogodzinę w pozyskaniu drewna, zapewniająca wynagrodzenie
na poziomie najniższej krajowej, w 2021 roku
wynosić będzie około 45 zł. Tymczasem przy
tworzeniu kalkulacji nadleśnictwa przyjmują
wielkość średnio na poziomie 20 zł. Przy takiej
stawce legalne zatrudnianie wszystkich pracowników, przy osiągnięciu zysku przez podmioty prywatne, zdaje się nieco iluzoryczne.
Czy Pana zdaniem to słuszna praktyka, czy należy oczekiwać w tym modelu jakichś zmian?
Czy możemy np. spodziewać się rozporządzenia, które, by zapewnić rentowność działań
przedsiębiorców leśnych, mogłoby niejako
wymóc na nadleśnictwach rzeczywiste kosztorysowanie usług?
W mojej opinii współpraca pomiędzy
Lasami Państwowymi a sektorem usług
leśnych powinna układać się jak najlepiej. Mam świadomość, że zależy to od
bardzo wielu czynników po obu stronach. Proszę zwrócić uwagę, że wybór
poszczególnych wykonawców odbywa się na podstawie przepisów prawa
zamówień publicznych. To na etapie
składania ofert każdy potencjalny wykonawca dokonuje własnej kalkulacji
i wskazuje cenę, za którą może zrealizować konkretne zlecenie.
Zakładam, że każdy pracodawca
chce jak najlepiej dla swoich praco-

wników, dlatego podejmują działania
mające na celu uzyskanie jak najwyższego wynagrodzenia za swoją profesjonalnie wykonaną pracę. Jest to zrozumiałe. Z drugiej strony mamy konkretne nadleśnictwa, które są zobligowane do realizacji wielu bardzo kosztownych działań z uwagi na ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, prawa budowlanego etc. Pamiętajmy również, że nadleśnictwa zarządzają majątkiem Skarbu Państwa, a zatem muszą
stać na straży i troszczyć się o te tereny. Ponadto z uwagi na rosnącą świadomość społeczną Lasy Państwowe realizują działania i dbają o lasy, które
pozwalają na dostarczenie społeczeństwu wielu usług ekosystemowych. Za
większość tych działań nie są pobierane opłaty. Zatem warto rozumieć obie
strony, a oczekiwania należy próbować
wyważyć.

W Pańskiej gestii pozostaną także najpewniej
technika leśne. Pokutuje w nich system kształcenia wpajający uczniom, że trafią głównie do
administracji LP, co niekoniecznie przekłada
się na rzeczywistość. Czy są plany, aby wykorzystać potencjał techników leśnych do kształcenia wykwalifikowanej kadry pracowników
zakładów usług leśnych i ich właścicieli?
Minister właściwy do spraw środowiska jest organem prowadzącym dla
pięciu techników leśnych i sześciu zespołów szkół leśnych. We wszystkich
szkołach leśnych uczniowie, oprócz
realizacji podstawy programowej
kształcenia w zawodzie, czyli nabywania umiejętności i wiedzy określonych przepisami prawa oświatowego, zdobywają dodatkowe kwalifikacje i umiejętności z zakresu gospodarki leśnej i obsługi specjalistycznego
sprzętu leśnego. Są zatem przygotowywani nie tylko do pracy w administracji Lasów Państwowych, lecz także z powodzeniem mogą podejmować
pracę w zakładach usług leśnych. C
Rozmawiał: Bartosz Szpojda

PRZETARGI

Plany na przetargi
Bartosz Szpojda

Tradycyjnie już pod koniec roku prezentujemy kilka faktów dotyczących zakończonych lub jeszcze trwających przetargów na usługi leśne, które przedsiębiorcy leśni będą świadczyć w najbliższej przyszłości. Wyjątkowych niespodzianek nie odnotowaliśmy

P

odczas przygotowywania niniejszego tekstu jak zawsze losowo
wybieraliśmy nadleśnictwa z terenu całego kraju. W przeglądaniu
siwz skupialiśmy się na kryteriach wagowych (cena i inne), wielkości pakietów i udziale pakietów specjalnych
(głównie maszynowych). Oto, co udało się nam ustalić.

Dominująca cena
nie dominuje w kraju
W ogłoszonych przetargach od razu
rzuca się w oczy fakt pewnego rozłożenia tendencji do zmierzania w stronę skupiania się tylko na jednym parametrze, czyli cenie. Dominuje on w zachodniej części kraju – dyrekcje poznańska i zielonogórska stawiają właśnie na takie rozwiązanie. Podobnie
jest nieco bardziej w centrum – mowa
o RDLP w Toruniu i RDLP w Pile.

Pozostałe dyrekcje stawiają na podział
w stosunku 60 do 40, przy czym te 40
to nie tylko „samodzielne wykonywanie kluczowych elementów zamówienia”, ale różne wariacje. Ciekawym
przykładem jest tu choćby nadleśnictwo Kolbudy (RDLP w Gdańsku),
gdzie wśród kryteriów pozacenowych
wyróżniono: samodzielną realizację
kluczowych elementów, doświadczenie realizującego zamówienie, sprawność techniczną maszyn czy termin
płatności. Kryterium doświadczenia
pojawia się zresztą dość często w całym
kraju, co być może jest wynikiem problemów, jakie sprawiają ci, którzy nie
są wykwalifikowanymi pracownikami
leśnymi; bywa też, że ich umiejętności
są czysto „papierowe”. Interesującym
elementem jest również dodawanie
do kryteriów odniesień do aspektów
środowiskowych czy społecznych wy-

Fot. D. Klawczyński (2)

Na przeważającej powierzchni kraju cena stanowi 60% wagi wyłanianych ofert
przetargowych
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konywanych prac. Reasumując, na
przeważającej powierzchni kraju cena
stanowi 60% wagi wyłanianych ofert
przetargowych.

Małe znów jest piękne
Na przestrzeni lat model dotyczący
wielkości pakietów nie był jednakowy
nawet w obrębie pojedynczych dyrekcji. Najpierw dominował system niewielkich pakietów, obejmujących jedno leśnictwo. Z czasem ewoluował on,
wraz z rozwojem przedsiębiorców leśnych, by skupiać w sobie od kilku
leśnictw, poprzez obręby leśne, po
całe jednostki. Jednak wraz ze spadkiem liczby pracowników i poczuciem
większej pewności siebie przedsiębiorców system okazał się dla Lasów dość
niebezpieczny, bo kto zaryzykuje, że
przetarg pozostanie nierozwiązany
aż do połowy roku? A kto uczyni to
w niepewnych czasach pandemii?
Wobec tego można zaobserwować
znaczne zmniejszenie liczby leśnictw
wchodzących w skład pakietu. Średnio
w kraju ich wielkość zamyka się w obrębie dwóch, trzech leśnictw. Choć
są dyrekcje, w których dominuje model, gdzie jeden pakiet to jedno leśnictwo – np. na terenie RDLP w Lublinie
czy RDLP w Toruniu. Istnieją jednak takie jednostki jak nadleśnictwo
Żednia (RDLP w Białymstoku), gdzie
do pakietu wchodzą cztery leśnictwa. Warto jednak w tym momencie
wziąć pod uwagę, że wielkość i liczba
zadań w poszczególnych leśnictwach
może być bardzo różna. Czasem okazuje się, że jedno leśnictwo w jednym

nadleśnictwie wymaga większych
nakładów pracy niż kilka w innym.
Średnio w kraju dominuje raczej tendencja do mniejszych pakietów.

Harwestery coraz śmielsze
Trzecim głównym parametrem, który braliśmy pod uwagę, było występowanie pakietów harwesterowych. Te
w Lasach oczywiście funkcjonują, ale
z różnym stopniem natężenia. Są dyrekcje, jak ta w Zielonej Górze, gdzie
w każdej obserwowanej jednostce pojawiał się przynajmniej jeden pakiet
tego typu. Jednak można tam też znaleźć i takie, które podobnych pakietów
mają więcej. Tak jest w nadleśnictwie
Żagań, gdzie wyodrębniono ich aż trzy.
Pakiety harwesterowe pojawiają się
także w nadleśnictwie Dretyń (RDLP
w Szczecinku) czy nadleśnictwie
Gniezno (RDLP w Poznaniu). Warto
zwrócić uwagę na pewien aspekt, który może być kluczowy w walce o taki
rodzaj zlecenia. Niekiedy bowiem
pakiet nie obejmuje konkretnych leśnictw, a pracę na terenie całej jednostki – tak jest choćby w nadleśnictwie Cewice (RDLP w Gdańsku).
Zazwyczaj jednak skupia się on na
dwóch, trzech leśnictwach. Gdy mowa
o pakietach harwesterowych, widać,

że coraz częściej są one wyznaczane,
choć nie jest to jeszcze reguła obowiązująca w całym kraju.

Byle do przodu
Oczywiście w siwz różnych nadleśnictw spotykamy jeszcze inne pakiety specjalistyczne, dotyczące kwestii
szkółkarskich, przygotowania gleby, obsługi OHZ czy melioracji, jednak gros z ogłaszanych w przetargach
skupia się na wszelkich aspektach prowadzenia gospodarki leśnej. Nigdzie
(co nie znaczy, że nie jest to możliwe)
nie napotkałem stricte hodowlanego pakietu, co w latach ubiegłych się
zdarzało.
Co zatem przyniesie kolejny rok?
To pytanie zapewne spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy leśnemu i niejednemu nadleśniczemu –
wszak obie strony są zainteresowane
tym, by zadanie wykonać i na nim zarobić. Według informacji, które do nas
docierają, już teraz wiadomo, że walka o cenę (stawki) będzie dość trudna. Spowodowane jest to tym, że z jednej strony rynek postpandemiczny jest
niepewny, a z drugiej sporo osób, które do tej pory pracowały poza granicami, mogą nie mieć takiej szansy (zamykanie i otwieranie granic może jeszcze

Średnio w kraju dominuje raczej tendencja do małych pakietów
potrwać), co wpłynie na rynek lokalny.
Poza tym czekają nas podwyżki płacy
minimalnej oraz zmiany w prawodawstwie leśnym.
Jedno wiadomo na pewno – to będzie
rok pełen wyzwań dla nas wszystkich. C

Fot. Komatsu

Coraz częściej są wyznaczane pakiety harwesterowe, choć nie jest to jeszcze reguła obowiązująca w całym kraju
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Nowe zamówienia – lepsze umowy
Łukasz Klafka, radca prawny

W ramach cyklu artykułów poświęconych zmianom wprowadzonym przez nową ustawę dotyczącą zamówień publicznych (nowe pzp) tym razem uwaga zostanie skupiona na wymogach co
do treści umowy między wykonawcą i zamawiającym

T

rzeba oddać, że ustawodawca uwzględnił głosy
wykonawców, którzy skarżyli się na nadużywanie
przez zamawiających swojej silniejszej pozycji negocjacyjnej, co przejawiało się w konstruowaniu niekorzystnych dla wykonawców wzorów umów. Takie zjawisko zostało nazwane przez ustawodawcę „zbyt jednostronnym kształtowaniem postanowień umów przez zamawiającego”. Spójrzmy zatem, jakie rozwiązania przewidział ustawodawca.

Klauzule niedozwolone
Ustawodawca nadal pozostawił stronom możliwość swobodnego kształtowania treści umowy, co wynika z odesłania do przepisów Kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych przez nowe pzp. Jednak dowolność tę
znacznie ograniczył poprzez wprowadzenie:
1. zakazu zastrzegania odpowiedzialności wykonawcy
za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Opóźnienie rozumiane jest jako uchybienie terminowi, które nie
wyniknęło z winy wykonawcy;
Przykład:
Wykonawca, który nie wykonał zrywki w określonym terminie z powodu nawałnic, nie może być karany karami
umownymi za opóźnienie. Gdyby do uchybienia terminu
doprowadził przez nieuzupełnienie braków kadrowych,
to takie kary mogłyby zostać zastosowane, jako że wtedy
mielibyśmy do czynienia z zawinionym uchybieniem terminowi (tzw. zwłoką), a nie opóźnieniem.
2. zakazu zastrzegania kar umownych za zachowanie
wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub nawet pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym
wykonaniem;
Przykład:
Dyskusyjne byłoby nakładanie kar umownych na wykonawcę za uchybienie jego obowiązkom statystycznym narzuconym przez zamawiającego (np. zgłaszania
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informacji, ilu pracowników zostało przydzielonych do
realizacji określonego zadania). To, ile osób pracowało przy realizacji obowiązku umownego wykonawcy, nie
jest związane z przedmiotem umowy.
3. zakazu narzucania odpowiedzialności wykonawcy za
okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność
ponosi zamawiający. W tym kontekście należy zauważyć, że – mimo niewyartykułowania tego wprost
w nowym pzp – zamawiający dodatkowo nie może
uwolnić siebie od odpowiedzialności za szkodę, którą wyrządzi wykonawcy umyślnie, wynika to bowiem
z bezwzględnie obowiązujących (tj. niepodlegających modyfikacjom) przepisów Kodeksu cywilnego;
4. ograniczenia możliwości zmniejszania zakresu zamówienia przez zamawiającego bez uprzedniego
wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Przepis ten jest według mnie nieprecyzyjny, co opisuję na poniższym przykładzie.
Przykład:
Zamawiający ustalił w umowie, że może ograniczyć
wielkość świadczenia stron, polegającego na wycince
drzew na określonej powierzchni lasu – maksymalnie
o 20% tej powierzchni. Wartość pierwotnej wielkości
świadczenia wynosiła przykładowo 100 tys. zł. Może się
okazać, że zamawiający oszacuje wartość odjętych 20%
zlecenia nie proporcjonalnie (czyli na 20 tys. zł), lecz
inaczej (np. na 50 tys. zł), powołując się np. na większą
liczbę drzew na odjętym obszarze. Taką sytuację należy
uznać za obejście przepisów nowego pzp, mimo że zamawiający zastosował się do literalnego brzmienia tych
przepisów.
Co ciekawe, nowe pzp wyposaża prezesa UZP w kompetencje polegające na sporządzaniu katalogu przykładowych postanowień umownych naruszających wyżej
opisane przepisy ochronne. W kontekście tego uprawnienia prezes UZP będzie bazował na orzeczeniach
Krajowej Izby Odwoławczej i sądu.
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Klauzule obowiązkowe
Omówiono już postanowienia, które nie mogą znaleźć się
w umowie. Ustawodawca przewidział również takie klauzule umowne, które muszą być częścią stosunku umownego, czyli głównie te dotyczące terminu wykonania umowy,
warunków płatności oraz limitowania kar umownych.
Novum stanowi jednoznaczne zobowiązanie zamawiającego do określenia terminu wykonania umowy w jednostkach czasu (dniach, tygodniach, latach), chyba że wskazanie konkretnej daty (np. 31.12.2021 r.) jest uzasadnione
obiektywną przyczyną (np. w przypadku projektów finansowanych ze środków UE).
Dalej ustawodawca wskazuje na postanowienia obligatoryjne dla umów zawieranych na okres dłuższy niż 12
miesięcy, tj. ustalenie kary umownej dla wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane – za brak dalszej waloryzacji podwykonawców oraz klauzule dotyczące
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o równowartość
wzrostu danin publicznoprawnych nakładanych na wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy (np. przy wzroście podatku VAT).
Co do wspomnianego na początku „limitowania kar
umownych”, to polega ono jedynie na wskazaniu maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony. Nie jest tajemnicą, że to zamawiający narzuca tę wysokość i że nie podlega ustawowym ograniczeniom co do jej wysokości, wobec czego zamawiający cieszy
się w tym zakresie dowolnością. Takie uprawnienie jest
nadużywane przez zamawiającego przewidującego niekiedy kary niewspółmierne do wartości zamówienia lub
ciężaru naruszenia umowy. Taką wadę, już po uchwaleniu nowego pzp, dostrzegło Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii), czemu
dało wyraz w niedawnym projekcie nowelizacji nowego
pzp (mimo że nowe pzp nie zaczęło jeszcze obowiązywać).
Projekt zakładał ograniczenie dowolności kształtowania
wysokości kar umownych (maksymalnie do 20% wartości
netto zamówienia). Niestety Ministerstwo Rozwoju nie
było konsekwentne i zrezygnowało z tego pomysłu, posłuchało głosu przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, obawiającej się o spadek przychodów Skarbu Państwa i jakość zamawianych robót.
W tym kontekście warto jedynie wspomnieć – bo być
może któryś z wykonawców został obciążony karą umowną na podstawie jeszcze obowiązujących przepisów – że
wiele kar kwalifikuje się do tzw. miarkowania. Oznacza
to, że wykonawcy, na których nałożono łącznie zbyt wysoką karę (np. o wartości 50% wartości zamówienia publicznego), mają prawo żądać jej obniżenia (miarkowania). Wynika to z faktu, że wysokość kary umownej, mimo
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Fot. D. Klawczyński

W przypadku umów z zakresu usług zawartych na okres
dłuższy niż 12 miesięcy nowe pzp wymusza wprowadzenie
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia

że oderwana od wartości szkody, to jednak powinna do tej
szkody nawiązywać. Wysokość ta powinna także uwzględniać wynagrodzenie wykonawcy. Brak współmierności kary
do naruszenia umowy powinien spowodować możliwość
sądowego obniżenia kary umownej, a niekiedy jej unieważnienie (choć to ostatnie należy do rzadkości). Nie ma przy
tym znaczenia to, że wykonawca jest przedsiębiorcą, zatem
podmiotem profesjonalnie działającym na rynku i bardziej
świadomym od przeciętnego uczestnika obrotu.

Zmiana wysokości wynagrodzenia
W kontekście umów z zakresu robót budowlanych lub
usług zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy nowe
pzp wymusza wdrażanie postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Ustawodawca,
z uwagi na wachlarz potencjalnych różnic między branżami gospodarki, wskazał jedynie na główne elementy klauzuli waloryzacyjnej, resztę pozostawiając stronom.
Klauzula waloryzacyjna musi składać się z następujących elementów:
1. poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniający stronę do żądania zmiany wynagrodzenia, przy
czym ustawa nie określa żadnego minimalnego progu
w tym zakresie i możliwe jest waloryzowanie wynagrodzenia nawet od zerowego poziomu. Postanowienie ma
wskazać początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, który będzie punktem odniesienia. Przykładowo
strony ustalą, że cena za litr paliwa powinna wzrosnąć
w trakcie umowy o co najmniej 10% w porównaniu do
ceny paliwa z ostatniego dnia składania ofert;
2. sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia z użyciem
wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie prezesa
GUS-u. Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia może
zostać określony również przez wskazanie innej podstawy,
w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów. Przykładowym wskaźnikiem wskazującym na cenę
paliwa (zarówno w dacie wyjściowej, jak i dacie porównywanej) może być wartość makroekonomiczna publikowana na określonej stronie informacyjnej lub giełdzie;
3. sposób określenia wpływu zmiany cen na koszty wykonania zamówienia oraz okresy, w których może nastąpić
zmiana wynagrodzenia. Zamawiający określi zatem, jak
wyliczona zgodnie z pkt 2 powyżej zmiana ceny wpłynie
na sytuację wykonawcy i jak obliczyć w związku z tym
jego nowe wynagrodzenie. Przykładowo strony mogą
ustalić w umowie, jaka ilość materiału/paliwa zostanie
zużyta na wykonanie umowy (np. 1000 litrów paliwa).

Następnie mogą postanowić, że podwyższają wynagrodzenie o wynik pomnożenia ilości materiału i wartości
zmiany dla jednostki materiału (podwyżka ceny paliwa
za litr to 0,5 zł × 1000 litrów paliwa = podwyżka o wartości 500 zł). Co do okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy, spójrzmy na
poniższy przykład.
Przykład:
Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane zaliczkowo (np. raz
w miesiącu), to istotne będzie określenie okresu wynagradzania, od którego zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie (wskaźniki zazwyczaj będą spóźnione i w listopadzie może się okazać – według wskaźnika – że cena paliwa za październik znacznie wzrosła, przy czym wynagrodzenie za październik już zostało wypłacone). Przykładowo, jeżeli w listopadzie okaże się, że już w październiku wystąpiły
przesłanki do waloryzacji wynagrodzenia, a wynagrodzenie
za ten miesiąc zostało już wypłacone, to można przewidzieć
uzupełnienie tego wynagrodzenia przy płatności wynagrodzenia za listopad.
4. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający.
Wydaje się, że przydatnym uzupełnieniem klauzuli będzie określenie minimalnego okresu, przez który musi
utrzymywać się zmiana cen materiałów lub kosztów, aby
można było zastosować klauzulę waloryzacyjną (wiadomo,
że ceny podlegają fluktuacjom).
Przykład:
Strony ustaliły, że wartość paliwa musi wzrosnąć o 50 gr
za litr, jednak aby podwyższenie wynagrodzenia mogło
nastąpić, wzrost ceny paliwa musi utrzymywać się co najmniej przez miesiąc.
Nowe pzp wskazuje, że przez zmianę cen materiałów
lub kosztów rozumie się zarówno jej wzrost, jak i obniżenie, a co za tym idzie, zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej będzie powodowało odpowiednie zwiększenie lub
zmniejszenie wynagrodzenia. Takie rozwiązanie sprawi,
że rozłożenie ryzyka pomiędzy strony będzie sprawiedliwe.
Uwaga: Wyżej omówione postanowienie umowne jest
obowiązkowe w zakresie umów z zakresu robót budowalnych lub usług zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzenie, aby strony (np.
w ramach negocjacji) wprowadziły do wzoru umowy taką
klauzulę waloryzacyjną. Wydaje się, że w obecnych czasach niepewność cen występować będzie w większym stopniu niż dotychczas, stąd warto o tym pomyśleć.
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Prawo opcji
Prawo opcji to w uproszczeniu uprawnienie zamawiającego do poszerzenia zakresu już udzielonego zamówienia.
Zamawiający, który przewiduje prawo opcji, jest uprawniony do rozszerzenia pierwotnie określonego zakresu przedmiotu zamówienia. W nowym pzp postanowiono jednoznacznie wskazać przesłanki, po spełnieniu których zamawiający może skorzystać z prawa opcji. Stanie się to wtedy,
jeżeli dokumenty postępowania wskażą jednoznacznie rodzaj i zakres opcji, warunki skorzystania z opcji. Dodatkowo
przewidziane opcje nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy, a więc na przykład zupełnie zmieniać jej
przedmiotu, np. z umowy na roboty budowlane tworzyć
umowy na dostawę.
Co ważne, czynności dokonane na podstawie postanowień umownych przewidujących opcje z naruszeniem powyższych wymogów podlegają unieważnieniu.

Zaliczka i wypłata
wynagrodzenia w częściach
Opisywane rozwiązanie może być już czytelnikom znane.
Zostało ono przeniesione na grunt obecnie obowiązującej ustawy dotyczącej zamówień publicznych w związku
z utrudnieniami związanymi z COVID-19.
Rozwiązanie polega na tym, że w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy strony mają
obowiązek przewidzieć wypłatę wynagrodzenia w częściach (po częściowym wykonaniu umowy) lub w postaci zaliczki (przed wykonaniem umowy). Celem takiego rozwiązania jest poprawienie płynności finansowej
wykonawców oraz obniżenie po ich stronie kosztów realizacji umowy w zakresie konieczności pozyskiwania
finansowania.

Raport z realizacji zamówienia
Nowe pzp wprowadza zupełnie nowe rozwiązanie obciążające zamawiającego. Polega ono na tym, że zamawiający jest zobowiązany do sporządzenia raportu z realizacji zamówienia, którego wykonanie napotkało trudności.
Trudności, o których mowa, to:
1. opóźnienie w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30 dni,
2. nałożenie na wykonawcę kar umownych w wysokości
co najmniej 10% wartości ceny ofertowej,
3. wydatkowanie kwoty wyższej co najmniej o 10% od
wartości ceny ofertowej na realizację zamówienia,
4. odstąpienie lub wypowiedzenie przez zamawiającego
lub wykonawcę umowy.
Raport ma na celu ocenę realizacji zamówienia oraz
identyfikację ryzyka i zagrożeń, które się pojawiły. Dzięki
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temu zamawiający w przyszłości będzie mógł powołać się
na wnioski poczynione przy raportowanych zamówieniach.
To z kolei przyczyni się do większej efektywności wydatkowania środków publicznych.

Niższa wartość zabezpieczenia
Ustawodawca wychodzi naprzeciw potrzebom wykonawców również w kwestii maksymalnej wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Do tej pory wartość ta
wynosiła 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Nowe pzp
obniża ten próg do 5% ceny całkowitej podanej w ofercie
albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
Nowe pzp przewiduje możliwość zwiększenia progu 5%
do 10%, ale jedynie w wyjątkowych sytuacjach, tj. w sytuacji, gdy jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub
wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia
publicznego, co zamawiający powinien opisać w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) lub innych dokumentach
zamówienia.

Podwykonawstwo
Ustawodawca nie zapomniał również o interesie podwykonawców. Interes ten zabezpieczył poprzez wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym wykonawca w ramach umowy z podwykonawcą ma zakaz umieszczania postanowień
mniej korzystnych dla podwykonawców od tych, które tak
samo wiążą wykonawcę w relacji z zamawiającym. Niestety
dla podwykonawców zastrzeżenie to ogranicza się wyłącznie
do aspektów związanych z karami umownymi oraz warunkami zapłaty wynagrodzenia.

Podsumowanie
Należy pozytywnie ocenić inicjatywę ustawodawcy w zakresie wzmocnienia pozycji wykonawcy w relacjach
umownych z zamawiającym. Co prawda ten ostatni zawsze będzie miał dominujący wpływ na kształt umowy, jednak będzie on nieco ograniczony. Często również klauzule umowne dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w nieproporcjonalnej skali względem wartości przedmiotu zamówienia odejdą do lamusa. Pozwoli
to wykonawcom na konkurowanie o przydzielenie wykonania zamówienia bez widma zamrożenia pieniędzy.
Miejmy nadzieję, że nowe pzp spełni pokładane w nim
nadzieje, szczególnie w tak trudnych gospodarczo i społecznie czasach jak obecnie.
C
W razie pytań skontaktuj się bezpośrednio
z naszym ekspertem, radcą prawnym, pisząc
na adres: kancelaria@klafkalegal.com

SPRZĘT LEŚNY

Następca „deta”
Jacek Skudlarski
Fot. mat. rekl. (7)

Ciągnik DT-75 to znany także w Polsce gąsienicowy pojazd produkowany w Związku
Radzieckim, który znalazł zastosowanie zarówno w rolnictwie, jak i w pracach leśnych.
Produkowany od 1963 r. traktor przechodził liczne modernizacje. Najnowszą wersją legendarnego ciągnika jest model o firmowej nazwie Agromash 90 TG. Różni się on od swojego
poprzednika wyposażeniem, dizajnem oraz ergonomią

O

prócz traktorów kołowych zastosowanie w firmach leśnych
znajdują również ciągniki gąsienicowe. Są one wykorzystywane do
budowy, konserwacji dróg, prac ziemnych, a także do zrywki. Zaletą gąsienicowych traktorów jest wysoka przyczepność, możliwość pracy na stokach
o dużym nachyleniu, a przede wszystkim znaczna siła uciągu w trudnych
warunkach terenowych. Ponadto ciągniki gąsienicowe są wyposażane w lemiesze spycharkowe, które mogą być
wykorzystywane do różnych celów.

poprzedziło skonstruowanie modelu
DT-56, którego prototypy zbudowano
pod koniec lat 60. Jednak model ten
nie przeszedł pomyślnie prac doświadczalnych i nie został wprowadzony do
produkcji seryjnej. Natomiast sukcesem zakończyły się testy prototypów
modelu DT-75 przeprowadzone w latach 1959–1960. Ich masową produkcję

zlecono Wołgogradskiej Fabryce Ciągników, która powstała w 1930 r. Do
1961 r. zakład funkcjonował pod nazwą Stalingradska Fabryka Ciągników
im. F. Dzierżyńskiego. W 1992 r. przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane
i przemianowane na spółkę akcyjną.
W 2002 r. zakład rozdzielono na
cztery oddzielne przedsiębiorstwa,

Rosyjskie ciągniki
gąsienicowe
Ciągnikiem gąsienicowym, który znalazł szerokie zastosowanie w przedsiębiorstwach leśnych w Związku
Radzieckim, a obecnie w Federacji
Rosyjskiej, czy w państwach utworzonych po rozpadzie ZSRR, był model DT-75. Powstanie tego traktora
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Fot. W. Gil

Pierwowzorem ciągnika Agromash 90 TG jest legendarny DT-75

z których jedno zajmowało się produkcją techniki wojennej. Natomiast pozostałe trzy zakłady z biegiem czasu
zbankrutowały. W latach 1963–2009
w Wołgogradskiej Fabryce Ciągników
skonstruowano 2,7 mln egzemplarzy
traktorów DT-75. Produkcją następców ciągników DT zajęła się Wołżska
Fabryka Kombajnów w Czerbokasach,
która wchodzi w skład powstałego w 1996 r. koncernu Zakłady
Ciągnikowe. Ten z kolei powstał w wyniku przejęcia spod
akcji Czerbokaskiej Fabryki
Ciągników w Czerbokasach, specjalizującej się w produkcji traktorów-buldożerów T-330. Traktory
w Czerbokasach są wytwarzane pod
marką Agromash. Model Agromash
90 TG jest produkowany od 2009 r.
Innym produktem tej marki jest ciągnik Agromash 30TK Vladimirets,
czyli następca sławnego Vladimirca
T-25. Producent niebawem uruchomi
produkcję jeszcze jednego mocniejszego ciągnika gąsienicowego.

Charakterystyka modelu
Agromash 90 TG
Ciągnik Agromash 90 TG jest zaliczany do 3 klasy uciągu. To parametr przyjęty jeszcze w okresie istnienia Rady Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej (RWPG), służący do
porównywania ciągników pod względem siły uciągu. Jest on dalej stosowany w Rosji. Według tamtejszych norm
siłę uciągu ciągnika określa się przy
prędkości ciągnika 7–9 km/h, poślizgu kół nieprzekraczającym 3% (dla
ciągników gąsienicowych, dla ciągników kołowych poślizg kół podczas
ocen ma wynosić 14–16%), na suchym ściernisku o wilgotności gleby
15–18%. W klasie 3 siła uciągu wynosi
27–36 kN. Odpowiada ona traktorom
o mocy ok. 90 KM.
Traktor Agromash 90TG standardowo jest wyposażony w podwozie gąsienicowe o szerokości 390 lub 650 mm.

Ciągniki są dostępne z gąsienicami standardowymi lub szerszymi, wykorzystywanymi do prac na terenach podmokłych i bagiennych
Szerokie gąsienice mają zastosowanie
w pracy na podmokłych i bagnistych
terenach, np. do wydobywania torfu.
Zależnie od przeznaczenia traktory
mogą być wyposażone w gąsienice stalowe lub gumowe. Te pierwsze sprawdzają się w pracach budowlanych oraz
leśnych. Gąsienice gumowe ze względu na mniejszą inwazyjność dla gleby
i asfaltu są polecane rolnictwu. Średni
nacisk gąsienic na podłoże wynosi
50 kPa.
Długość ciągnika to 4240 mm, szerokość 1850 mm, zaś wysokość 2700 mm.
Prześwit traktora wynosi 370 mm.
Masa ciągnika bez obciążników jest
uzależniona od wyposażenia, liczy
od 6250 kg. Masa eksploatacyjna nie
przekracza 7100 kg.
Ciągnik Agromash 90 TG może
być doposażony w kilka rodzajów spychaczy (pługów), w tym również urządzeń wykorzystywanych w pracach leśnych. Innym wyposażeniem jest pług
wirnikowy do usuwania śniegu i montowany na tylnym TUZ-ie napędzany
z WOM-u ciągnika agregat prądowy
zasilający spawarki.

Trzy rodzaje silników
Rosyjski producent oferuje jeden
z trzech rodzajów silników. Wśród nich
jest jednostka napędowa A-41 SI-02
o mocy 94 KM, produkowana przez
rosyjską Ałtajską Fabrykę Silników.
To czterocylindrowa jednostka wolnossąca o pojemności 7,43 l. Spełnia wymagania normy spalin euro 0. Inną
opcją jest motor D-245.5S2 pochodzący z białoruskiej Mińskiej Fabryki
Ciągników (MMZ) o mocy 91 KM.
Ponadto jest dostępny także silnik
44DTA Agco Sisu Power o mocy
96 KM. Oba silniki to czterocylindrowe jednostki z turbodoładowaniem i intercoolerem. Zastosowano
w nich mechaniczne pompy rotacyjne. Spełniają one wymagania norm
Stage 3A.

Mechaniczna przekładnia
W modelu Agromash 90 TG zastosowano siedmiobiegową przekładnię z przesuwanymi kołami zębatymi. Występuje ona w dwóch wersjach. Jedna z nich dysponuje biegiem
wstecznym. W drugiej opcji dostępny
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Ciągnik można doposażyć w podnośnik hydrauliczny oraz WOM
jest mechaniczny rewers, który umożliwia uzyskanie siedmiu biegów do jazdy w obie strony. Producent oferuje
także dodatkowy reduktor pozwalający na uzyskanie jeszcze mniejszych
prędkości roboczych. Ich zakres przy

znamionowych obrotach silnika mieści się w granicach 5,3–11,18 km/h.
Minimalna prędkość z reduktorem
biegów pełzających to 0,28 km/h. Siła
uciągu na pierwszym biegu zależnie od
wersji skrzyni biegów wynosi 34–36 kN,
zaś na biegu siódmym 13–14 kN.
W układzie przekazywania napędu
zastosowano reduktory planetarne,
które umożliwiają manewrowanie pojazdem. Skręt ciągnika odbywa się poprzez zmniejszenie prędkości lub zatrzymanie jednej z gąsienic. Stąd też
w kabinie nie ma klasycznej kierownicy. Zastępują je dwie dźwignie obsługujące pneumatycznie zasilane hamulce zatrzymujące napęd na gąsienice. Ponadto podobnie jak w traktorach kołowych w tym ciągniku pod
dźwigniami znajduje się pedał sprzęgła
i hamulca, zaś obok po prawej stronie
pedał gazu, a nad nim dźwignia gazu
ręcznego.

Hydraulika i WOM
Ciągnik Agromash 90 TG jest typowym koniem pociągowym. Stąd
jedynie w opcji jest wyposażony
w WOM uruchamiany mechanicznie.

Maksymalna siła uciągu osiąga wartość 36 kN
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W ciągnikach z WOM-em są dostępne
prędkości 540 i 1000 obr./min. Za pomocą dźwigni obsługiwany jest podnośnik hydrauliczny o udźwigu 1800 kg.
W układzie zawieszenia narzędzi zastosowano TUZ kat. II lub III. Wydatek pompy hydraulicznej to 53 l/min.
Nominalne ciśnienie robocze wynosi 16 MPa, zaś maksymalne 20 MPa.
W układzie hydrauliki są trzy zawory
obsługiwane za pomocą mechanicznych dźwigni.

Kabina operatora
Miejscem pracy operatora jest sześciosłupkowa kabina z systemem
wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacją. Można w niej umieścić także
fotel pasażera. Dla operatora zamontowano fotel z regulacją położenia
i resorowym zawieszeniem z hydraulicznym amortyzatorem. Siedzisko
wyposażono w podłokietniki i pas
bezpieczeństwa.
Inna niż w ostatniej wersji DT-75
jest deska rozdzielcza. Mianowicie
w jej centralnej części, pomiędzy
zegarami pokazującymi obroty i temperaturę silnika, znajduje się ciekło-

Model Agromash 90 TG jest uniwersalnym pojazdem wykorzystywanym do różnych prac
krystaliczny wyświetlacz prezentujący poziom paliwa w zbiorniku, liczbę
motogodzin oraz aktualną godzinę.
Ponadto na desce są przyciski do włączenia świateł, wycieraczek, stacyjka
(starter) i wyłącznik silnika. Włączniki dodatkowych świateł roboczych
umieszczono na dachu, nad głową
operatora.

Agromash 90 TG z GPS-em
Praca ciągnika Agromash 90 TG może
być monitorowana za pomocą systemu
telematycznego, wykorzystującego nawigację GPS/GLONASS. W tym celu
montuje się antenę GPS z terminalem
oraz antenę z modemem GSM. Za pomocą łączności GSM dane z ciągnika
przekazywane są do biura. Co ciekawe,
na ciągniku można zamocować liczne czujniki. Dwa z nich umieszcza się
w zbiorniku paliwa. Jeden mierzy poziom paliwa w zbiorniku, drugi określa
ilość wody w paliwie. Kolejny czujnik
montowany jest na filtrze paliwa (ocenia on stan zapchania filtra). Podobny
czujnik mierzy stan zapchania filtra
powietrza. Jeszcze inny czuwa nad ciśnieniem oleju w układzie smarowania.
Ponadto montowany może być czujnik
temperatury powietrza dochodzącego
do silnika. Dzięki tym czujnikom zdalnie można monitorować stan techniczny ciągnika.
C

Manewrowanie odbywa się za pomocą dwóch dźwigni obsługujących hamulce
przekładni planetarnych, przekazujących napęd na gąsienice

Kabinę ciągnika wyposażono w system ogrzewania, wentylacji i klimatyzację
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Wysięgnik nieprzewodzący prądu
Pielęgnacja skrajni linii przesyłowych zawsze wymaga niemałych nakładów. Szczególnie
kosztowne są wyłączenia prądu. Można ich jednak uniknąć poprzez zastosowanie innych
rozwiązań. Jednym z nich jest technologia oparta na pracy zestawu pojazdu Chaptrack
i wysięgnika AltiCoup

Na

niemieckich targach
ForstLive 2019 zaprezentowany został pojazd-nośnik narzędzi Chaptrack firmy Eliatis,
wyposażony w wysięgnik teleskopowy AltiCoup. Nie przewodzi on prądu: jest wykonany z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym.
Także przewody hydrauliczne są zbrojone włóknem kevlar, a nie plecionką stalową. Ponadto w mechanizmie
wysuwu stosowany jest pas zębaty zamiast przekładni łańcuchowej. Dzięki
tym rozwiązaniom wysięgnik może
pracować w pobliżu napowietrznych
linii elektroenergetycznych o napięciu 30 tys. V. Wysięgnik AltiCoup jest

uzbrojony w piłę tarczową o średnicy 70 cm. Zamontowany na pojeździe
Eliatis Chaptrack ma wysięg 24 m.
W pojeździe-nośniku narzędzi, którego dopuszczalna prędkość jazdy
sięga 40 km/h, jest stosowany napęd
na wszystkie koła.

Klient z Alzacji
We Francji, gdzie przedsiębiorstwo
Eliatis ma swoją siedzibę, użytkowanych jest już kilkanaście takich
zestawów. Długoletnim klientem

francuskiego przedsiębiorstwa jest alzacka firma Voegel-Elagage. Powstała
ona w 1969 roku, obecnie zatrudnia 15 pracowników. Specjalizuje się
w pracach arborystycznych, ścince
specjalnej i w pielęgnacji skrajni linii
przesyłowych.
Firma Voegel-Elagage kupiła
swój pierwszy pojazd Chaptrack
w 2006 roku. Jak na dzisiejsze standardy moc silnika tamtego egzemplarza, wynosząca 129 kW, wydaje się zbyt
mała. Nowy model nośnika narzędzi

Fot. H. Höllerl (6)

Rzeźba ustawiona przed siedzibą firmy
Voegel-Elagage w miejscowości Valff
w Alzacji
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Pielęgnacja skrajni linii elektroenergetycznej może być wykonywana do wysokości
24 m bez konieczności wyłączenia prądu
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Drugi pojazd Eliatis Chaptrack, obsługiwany przez szefa firmy Voegel-Elagage, uprząta gałęzie
Chaptrack, którym firma Voegel-Elagage zastąpiła stary w 2017 r., osiąga
już moc 206 kW. Ten model Alzatczycy
z reguły agregują z włoskim żurawiem
załadunkowym MEC o wysięgu 6 m
lub z czterotarczową piłą na wysięgniku. Z tyłu pojazdu znajduje się
podwójna wciągarka Ritter o uciągu
2 × 10 t.
W wysięgnik teleskopowy AltiCoup
jest wyposażony drugi pojazd
Chaptrack, którym firma obecnie dysponuje. To ten sam egzemplarz, który
był wystawiany na targach ForstLive
w 2019 roku. Dodatkowym osprzętem pojazdu jest mulczer AHWI, którym można rozdrabniać odcięte gałęzie. Mulczer służy również jako element zapewniający stateczność całemu zestawowi.

tarczowa odcina je partiami, zataczając łuk w wyniku płynnej kombinacji
ruchów wysięgnika. Głowicę z piłą
można też nieco obrócić, aby zapewnić korzystniejszy kąt cięcia.

Dłuższa obserwacja pracującej wysoko w górze piły przez małe okno
dachowe kabiny pojazdu Chaptrack
jest męcząca. W konkurencyjnym

produkcie amerykańskim – pojeździe
Jarraff, mającym również długi wysięgnik z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym – operator niemal leży w kabinie, która jest
lekko pochylona do tyłu. W rezultacie obserwacja strefy roboczej jest
wygodna. Pojazd Jarraff jest jednak
maszyną specjalistyczną, a nie uniwersalnym nośnikiem narzędzi jak
pojazd Chaptrack. To ma swoje wady.

Dłuższa obserwacja pracującej wysoko
w górze piły przez małe okno dachowe
jest męcząca

Perspektywa operatora

Konkurencja

Ekonomiczność pielęgnacji
Ten, kto po raz pierwszy widzi wysięgnik AltiCoup w akcji, odnosi wrażenie, że pracuje on bardzo wolno. Jednak inne sposoby pielęgnacji
skrajni linii przesyłowych są w ostatecznym rozrachunku kosztowniejsze
i wymagają wyłączenia prądu.
Pojazd Chaptrack ma wszystkie
koła kierowane i może jeździć w trybie tzw. psiego chodu. Dzięki temu
możliwe jest ustawienie wysięgnika
dokładnie na linii cięcia gałęzi. Piła
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Hydrostatyczny napęd pojazdu Jarraff sprawia, że porusza się on bardzo wolno i zasadniczo trzeba go
przewozić zestawem niskopodwoziowym między miejscami pracy. Pojazd
Eliatis Chaptrack przemieszcza się
po drogach na własnych kołach. Poza
tym może być agregowany z solidnym
mulczerem lub z frezą. Pozwala na to
układ hydrauliczny zasilany przez trzy
pompy.

Wąskie opony

Masa pojazdu Chaptrack wraz z wy- Kabina pojazdu Jarraff jest na stałe lekko pochylona do tyłu. Na bok przechyla się wraz
sięgnikiem AltiCoup i mulczerem li- z wysięgnikiem, dzięki czemu kierunek wzroku operatora pokrywa się zawsze z linią piły
czy 16 ton. Mimo to na felgach załobyłoby możliwe stosowanie opon
nawet w razie stosowania ogumienia
żone są opony „pięćsetki”. We Francji
do ruchu po drogach publicznych do- „siedemsetek”. Felgi musiałyby mieć standardowego.
Na rynku niemieckim pojazd Eliapuszczone są bowiem pojazdy o sze- jednak bardzo małe odsadzenie
rokości nieprzekraczającej 2,5 m, (offset). W przeciwnym razie pod- tis Chaptrack w zestawie z wysięgnico limituje szerokość opon. W kra- czas skręcania opony ocierałyby się kiem AltiCoup i mulczerem kosztuje
jach, w których maksymalna dopusz- o podwozie przy pełnym wychyleniu
ok. 350 tys. euro.
C
Opr. A.S.
czalna szerokość pojazdu wynosi 3 m, kół, co z resztą może mieć miejsce
REKLAMA
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Udoskonalone pilarki
Husqvarna 560 XP/XP G

Fot. Husqvarna AB (4)

Monika Wysokowicz
W październiku br. szwedzki producent z ponad 60-letnim doświadczeniem w tworzeniu
pilarek wprowadził na rynek udoskonalone spalinowe pilarki Husqvarna 560 XP/XP G.
Celem zmiany elementów konstrukcyjnych było zwiększenie trwałości, niezawodności
i wydajności tych maszyn

P

ilarki Husqvarna 560 XP i wersja oznaczona symbolem „G” –
z podgrzewanymi uchwytami to
modele z serii najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn. Są
przeznaczone dla profesjonalnych
drwali i innych użytkowników poszukujących pilarki do szerokiego zastosowania w pozyskaniu drewna od ścinki, do okrzesywania i manipulacji.

Sprawdzone
i cenione rozwiązania
Wyjściowa moc modeli Husqvarna
560 XP/XP G to 3,5 kW, ale to przede
wszystkim wysoki moment obrotowy ma
wpływ na wydajność tych maszyn oraz
umożliwia efektywną pracę z prowadnicą do 20”/50 cm. Relatywnie niewielka masa (5,9 kg bez urządzenia tnącego
i płynów) oraz dobre wyważenie z wysoko umieszczonym środkiem ciężkości
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sprawiają, że maszyny te sprawdzają się
w okrzesywaniu i pracy w drzewostanach w średnich klasach wieku.
Modele Husqvarna 560 XP/XP G
były pierwszymi, w których zastosowano moduł AutoTune („Drwal” 4/2012).
Dziś to już powszechnie wykorzystywane rozwiązanie w każdej zawodowej
maszynie Husqvarna nowej generacji.
Pozwala ono na optymalizację dawki
paliwa, zawsze utrzymuje urządzenie
na maksymalnej wydajności i nie wymaga manualnej regulacji. Uzyskanie
tych parametrów AutoTune monitoruje analizując podczas pracy wartości:
temperatury, wilgotności, rodzaju paliwa, stopnia zabrudzenia filtra powietrza i wysokości n.p.m.; oraz w odpowiedni sposób wpływa również na zasilanie silnika. W udoskonalonych modelach pilarki zastosowano również
znaną i cenioną przez użytkowników

technologię silników X-Torq, która
ogranicza zużycie paliwa o ok. 20%
i redukuje emisję spalin nawet o 75%.
Nie zabrakło także unikalnego dla
Husqvarna systemu RevBoost, zapewniającego wysoką prędkość łańcucha od razu po naciśnięciu gazu,
co daje poczucie dużego przyspieszenia docenianego podczas okrzesywania. Odśrodkowe oczyszczanie powietrza, czyli znany i ceniony od lat system
Air Injection, umożliwia dłuższą pracę bez konieczności czyszczenia filtra
powietrza.
Maszyny Husqvarna 560 XP/XP G
to modele oparte na trwałej skrzyni
korbowej ze stopów metali lekkich,
a jednocześnie odpornych na przeciążenia i temperaturę. Wyposażone są
w funkcje ułatwiające codzienną obsługę, wygodne i wydajne użytkowanie:
łatwy demontaż filtra, zatrzaskową

osłonę cylindra, pompę oleju z regulowanym wydatkiem, zawór dekompresyjny, system boczny napinania
łańcucha, pokrywę sprzęgła z osadzonymi nakrętkami prowadnicy. Model
z podgrzewanymi uchwytami zyskuje coraz więcej zwolenników, ceniących sobie wygodną pracę w zimnych
i wilgotnych warunkach. Jakie zatem modyfikacje techniczne wprowadzono w udoskonalonych pilarkach
Husqvarna 560 XP/XP G?

Lepsza filtracja powietrza
Zmodernizowano układ filtracji powietrza i zastosowano nowy filtr oraz
jego podstawę. Dzięki zwiększonej
zdolności filtracji i szczelności filtra
z podstawą oraz specjalnie wyprofilowanej uszczelce, powietrze konieczne
do zasilania jest bardzo czyste, co wydłuża żywotność silnika. Modyfikacji
uległa także pokrywa cylindra ze
względu na wysokość nowego filtra.
Do udoskonalonych pilarek 560 dostępne są obecnie do wyboru trzy rodzaje filtrów (dwa nylonowe i jeden filcowy), aby w zależności od warunków
otoczenia dobrać odpowiedni wariant.

Nowy, jednoczęściowy filtr powietrza

Skrzynia korbowa i łożysko
Zmodyfikowano konstrukcję łożyska
wału korbowego po stronie koła zamachowego, aby zapewnić maksymalną trwałość maszyny podczas najintensywniejszej pracy. Ta modyfikacja wiąże się również ze zmianą strefy gniazd
osadzenia łożysk wału korbowego.
Powyższe modyfikacje pozwalają na

intensywne, profesjonalne użytkowanie, a tym samym zapewniają trwałość
użytkową maszyny.

Bęben sprzęgła, koło
ślimakowe i pompa oleju
Aby jeszcze bardziej zwiększyć trwałość bębna sprzęgła, zmieniono jego
konstrukcję i sposób wykonania adaptera bębna. Konstrukcję koła ślimakowego zmodyfikowano tak, aby harmonizowała z nowym, w pełni kutym adapterem bębna sprzęgła. Pompa olejowa podaje olej do smarowania układu
tnącego wyłącznie wtedy, gdy łańcuch
jest w ruchu. Olej nie jest tracony podczas pracy na jałowym biegu silnika.

Co w zestawie?
Jak wiemy, oferta Husqvarna to nie
tylko coraz nowsze modele maszyn,
lecz także zestaw niezbędnych akcesoriów, w tym układów tnących. Dobór
układu tnącego do konkretnego zadania jest równie kluczowy co specyfikacja samej maszyny. Standardowo
pilarki Husqvarna 560 są wyposażone w układ tnący o długości 15’’ i podziałce 0,325’’. Nie jest to jednak jedyny wariant wyposażenia tych maszyn. Należy pamiętać, że odpowiednia kompletacja może znacząco wpłynąć na ergonomię i wydajność pracy.
Z myślą o tych aspektach Husqvarna
stworzyła bogatą ofertę układów tnących dla każdego modelu pilarki. I tak,
przy doborze odpowiedniego układu
do Husqvarna 560 XP znajdziemy prowadnicę i łańcuch 325” w pięciu wariantach długości lub 3/8” w czterech
wariantach. Wystarczy zapoznać się
z dostępnymi opcjami i wybrać właściwą do konkretnego zadania. Podczas
użytkowania niezwykle istotna jest
dbałość o maszynę i układ tnący, aby
pracować bezpiecznie, wydajnie i bez
zbędnych przestojów. Udoskonalone
modele Husqvarna 560 można przetestować u Autoryzowanych Dilerów
Husqvarna.

Zaprezentowane powyżej główne zmiany techniczne w pilarkach
Husqvarna 560 XP/XP G będą systematycznie wprowadzane w całym
asortymencie pilarek profesjonalnych
Husqvarna w klasie 60 cm³ (modele
562 XP/XP G i 555).
Husqvarna od ponad 60 lat tworzy pilarki we współpracy z profesjonalnymi użytkownikami. Zna wyzwania przed nimi stojące i nieustannie
doskonali maszyny, aby zapewnić ich
najwyższą wydajność i niezawodność.
Dlatego też bezpłatnie wydłuża gwarancję o dodatkowy rok na wszystkie
pilarki spalinowe.
Artykuł powstał na podstawie
materiałów firmy Husqvarna

RevBoost™ - zapewnia wysoką prędkość
łańcucha od razu po naciśnięciu gazu, daje
poczucie dużego przyspieszenia docenianego podczas okrzesywania

AutoTune – umożliwia uzyskanie optymalnej wydajności silnika dzięki jego automatycznej regulacji
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Rajdowy forwarder
Felgi typu beadlock, zaopatrzone w pierścień zapobiegający ślizganiu się opony po obręczy
przy stosowaniu obniżonego ciśnienia powietrza, są w zasadzie standardem w pojazdach
rajdowych. Niemiecka firma produkująca maszyny leśne HSM wypróbowała ten system
w forwarderze

Od

dawna wiadomo, że poprzez obniżenie ciśnienia powietrza w oponach forwarderów można znacznie
zmniejszyć głębokość śladów pozostawianych w ziemi przez te maszyny.
Mniejsza głębokość kolein oznacza
mniejsze zużycie paliwa, a większa powierzchnia przylegania
opon do podłoża – większy
uciąg. Ponadto tłumienie części wstrząsów bezpośrednio

przez opony podnosi poziom komfortu jazdy.

Rajdowe korzenie
Przy obniżonym ciśnieniu powietrza
w oponach mogą się one
jednak ślizgać po felgach.
Aby temu zapobiec, stosuje się różne rozwiązania.
W przypadku czterokołowych pojazdów rajdowych używane są

zazwyczaj felg typu beadlock. Są to felgi zaopatrzone w pierścień (na ogół
przymocowany do nich wieloma śrubami od zewnątrz), który ustala stopkę opony. Dotychczas felgi tego typu
nie były stosowane w maszynach leśnych. Ze względu na ochronę gleby
wykorzystuje się wprawdzie szerokie
opony lub półgąsienice, aby zwiększyć powierzchnię przylegania elementów układu jezdnego do podłoża, ale akurat stosowanie półgąsienic

Fot. H. Höllerl (4)

Forwarder poruszający się z większą prędkością może efektywniej zrywać drewno na dłuższych odcinkach
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Operator Markus Peisler przed testowanym forwarderem: z prawej strony widać felgę typu beadlock, z lewej
– zwykłą felgę (obręcz zaopatrzona
w pierścień została zdemontowana na
potrzeby badań)

Fot. FCA

Felgi z pierścieniami stosowane są najczęściej w pojazdach terenowych

Żuraw załadunkowy Epsilon S110F cechuje się wyjątkowo szybką sekwencją ruchów

Fot. HSM

Felga typu beadlock (przekrój poprzeczny): pierścień (kolor czerwony), śrubowo przymocowany do felgi (kolor żółty),
ustala stopkę opony. Dzięki temu opona
nie ślizga się po obręczy

wymaga raczej wyższego ciśnienia powietrza w oponach. Ich producenci zalecają, żeby ciśnienie powietrza w oponach, na które zakładane są półgąsienice, wynosiło 4,5–6 barów, w przeciwnym razie zużycie ogumienia będzie
nadmierne.
Innym problemem związanym
ze stosowaniem niskiego ciśnienia

powietrza w oponach jest ich stosunkowo szybkie uszkadzanie się
(pęknięcia promieniowe) w takich
warunkach eksportacji. Dopiero
od niedawna firma Alliance oferuje specjalne leśne opony niskociśnieniowe 344 ELIT (2,5 bara).
Ich konstrukcja jest jednak dość
kosztowna.
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sprężarka, nawet używana, jest droga. Poza tym napompowanie ośmiu
kół zajmowałoby z pewnością dwie
godziny.

Przekładnia

Hydrostatyczno-mechaniczna przekładnia z rozdziałem mocy pracuje zasadniczo
przy załączonym drugim zakresie prędkościowym. Na odcinkach stromych przełącza się automatyczne na zakres pierwszy

Próby eksploatacyjne
W ramach finansowanego przez
Unię Europejską projektu badawczego Forwarder 2020 („Drwal”
4/2020) firma HSM wypróbowała
felgi typu beadlock w swoim ośmiokołowym forwarderze HSM 208F
o ładowności 14 t. Najpierw maszyna była wiele miesięcy testowana w Rumunii. Później pracowała
w południowych Niemczech w firmie Aichholz. Forwarder miał założone na kołach opony Nokian Forest
King (rozmiar 750/55-26,5) w wersji specjalnej, różniącej się od stan-

dardowej elastyczniejszymi bokami.
W oponach pod silnikiem i kabiną ciśnienie powietrza wynosiło 1,4 bara,
w oponach pod skrzynią kłonicową
– 2,4 bara. Maszyna praktycznie obywała się bez półgąsienic: przez cały
sezon zimowy jedynie raz trzeba było
je założyć na koła.
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Pierścienie dodatkowo stanowią
ochronę przed dostawaniem się ciał
obcych między oponę a felgę. Ponadto
znacznie ułatwiają montaż opon, aczkolwiek zaciśnięcie wielu śrub wymaga nieco czasu.

Problem do rozwiązania
Sprawą problemową pozostaje zwiększenie ciśnienia powietrza w oponach
tak, aby można było na nie założyć
półgąsienice. W celu podniesienia ciśnienia w oponach w wyżej podanym
rozmiarze z 1,4 do 5 barów, trzeba
użyć sprężarki z prawdziwego zdarzenia. Małe sprężarki pokładowe nie
rozwiązują problemu. Integralna instalacja do zmiany ciśnienia powietrza
w oponach jest zbyt kosztowna w przypadku osi bogie z wewnętrznym mechanizmem zębatym. Alternatywą byłoby stosowanie sprężarki budowlanej
na przyczepie, gdyby nie to, że taka

Drugim rozwiązaniem „rajdowym”,
testowanym w modelu HSM 208F
w ramach projektu Forwarder 2020,
była przekładnia Dana Rexroth
HVT-R2. Jest to hydrostatyczno-mechaniczna przekładnia z rozdziałem
mocy. Od kilku lat stosuje się ją z powodzeniem w ładowarkach kołowych.
Normalnie cechuje się ona jednak
dużą wysokością konstrukcyjną. To
pociąga za sobą albo mniejszy prześwit pojazdu, albo wyższe osadzenie
jego kabiny. Jedno i drugie jest niepożądane w przypadku maszyn leśnych. Dlatego w forwarderze HSM
była wypróbowywana przekładnia
HVT-R2 w wersji Short Drop, w której odstęp pionowy między wałkiem
wejściowym a wyjściowym jest znacznie mniejszy.
W przekładni stosowane są trzy
zakresy prędkościowe. Pierwszy (do
5 km/h) służy do ruszania, drugi (do
15 km/h) – do poruszania się po szlakach operacyjnych i drogach leśnych,
trzeci (do 36 km/h) – do typowej jazdy drogowej (wartość 36 km/h to limit techniczny; dopuszczalna prędkość pojazdów wolnobieżnych w ruchu na drogach publicznych wynosi
25 km/h). Przy zmianie drugiego zakresu prędkościowego na trzeci następuje wprawdzie przerwa w przenoszeniu napędu, ale cały proces odbywa się automatycznie i przy większej prędkości jazdy bezwładność
masy pojazdu niweluje efekt przerwy.
Wśród pozostałych elementów wyposażenia testowanego forwardera
należy jeszcze wyróżnić amortyzowaną kabinę i żuraw załadunkowy
Epsilon S110F o odpowiednim wydatku hydrauliki.
C
Opr. A.S.
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Uprząż Treemotion
Błażej Odor
Zgodnie z zapowiedzią w niniejszym artykule opiszę uprząż Treemotion oraz niezbędne,
przynajmniej dla mnie, modyfikacje i usprawnienia. Przypomnę jednocześnie, że przed
zakupem każdą uprząż należy przymierzyć i chwilkę w niej powisieć, a jeśli jest taka możliwość, to najlepiej popracować. To da nam pełne spektrum odczuć płynących z użytkowania danego modelu

Fot. mat. rekl. (2)

U

prząż Treemotion od Teufelbergera kosztuje naprawdę niemało – czy to inwestycja warta
swojej ceny? Jeśli po przymiarce wiemy już, że ten model będzie dla nas
odpowiedni, możemy przyjrzeć się pozostałym cechom. Pas wykonany jest
z bardzo solidnego i sztywnego tworzywa, wyściełany miękką poduszką
o optymalnej grubości. Producent oferuje nam całą gamę elementów wymiennych, zwłaszcza jeśli chodzi o opisywany nowy model Treemotion Evo.

Wyposażenie
Standardowo uprząż wyposażona jest
w podwójny most z jednym pierścieniem, pierścienie boczne do nadawania pozycji i tylny pierścień do podpięcia pilarki lub nadawania pozycji
na drzewie. Ma też D-ringi przy moście dużego kalibru, w które można
bardzo wygodnie wpinać lonżę, oraz
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szybkie i wygodne klamry Cobra.
Możliwa jest regulacja obwodu pasa,
pasków udowych oraz ich odległości od pasa głównego, co decyduje
o naszej pozycji. W nowym modelu zmienione zostały m.in. klamry,
które w poprzedniej wersji były bardzo toporne, jeśli chodzi o regulację
i przesuwanie się w nich taśmy. Po
zmianie taśma przesuwa się przez
klamrę bardzo lekko, niestety na tyle,
że uprząż podczas wkładania i pracy
potrafi sama się luzować...
Uprząż fabrycznie ma jedynie dwie
szpejarki na samym tyle, ale o tym
później. Pas główny zbudowany jest
w ten sposób, że na całej jego powierzchni jest mnóstwo otworów,
przez które musimy przepleść dołączoną do zestawu gumkę (lub repik), tworząc szpejarki w wybranym
przez nas miejscu i dowolnym rozmiarze. W nowym modelu oprócz

podwójnego mostu jest także możliwość jego wymiany na mosty szyte
zamiast wiązanych lub most taśmowy (mosty różnej długości) za pomocą wymiennego akcesorium – Rope
Bones. Z tyłu pasa znajdują się paski
kompresyjne, którymi przymocujemy apteczkę. Za sprawą swojej konstrukcji uprząż jest naprawdę ciężka,
zwłaszcza po dołożeniu niezbędnego
szpeju.

Autorskie modyfikacje
Teraz przejdę do wad Treemotion,
opiszę również, co w uprzęży musiałem pozmieniać. Jak już wspomniałem jestem pragmatykiem, i to takim
pedantycznie wybrednym, więc moje
narzekania na omawianą uprząż
nie wynikają z tego, że jest ona zła.
Przyczyną jest raczej to, że użytkuję ją od wielu lat i przez ten czas dostrzegłem liczne elementy, które

po modyfikacji mogą ułatwić pracę. Z pewnością w przypadku innych
uprzęży byłoby podobnie. Oczywiście
wszelkie zmiany są zgodne z tym, co
dopuszcza producent. Pamiętajcie,
że przed modyfikacją należy się zapoznać z instrukcją, gdyż dokonanie
niezgodnych zmian doprowadzi do
utraty gwarancji. Samą uprząż oceniam jako bardzo wygodną.

Fot. B. Odor (10)

Most. Fabrycznie jest on dla mnie
za długi i przy pracy systemem DRT
na odejściu, podczas dalekiego wychylenia ciała, po prostu nie byłem
w stanie dosięgnąć przyrządu. Ów
most skróciłem o bagatela 15 cm.
W przypadku nowego modelu, z którego zacząłem niedawno korzystać,
było to skrócenie obu mostów. Przy
okazji tego zabiegu rozdzieliłem te
mosty, zostawiając na jednym fabryczny pierścień. Na drugi założyłem duży krętlik DMM, bez którego nie wyobrażam sobie pracy.
Dodam, że dla mnie mógłby on być
jeszcze większy. Komfort jego użytkowania i możliwość wpinania nawet
kilku karabinków są nie do opisania. Oczywiście krętlik nie zapobiega skręcaniu się lin, jak kiedyś myślałem, przynajmniej nie w odczuwalnym stopniu, aczkolwiek daje np.
możliwość przerzucenia nad sobą
liny z systemem bez skręcenia mostu,
jak miałoby to miejsce w przypadku
braku krętlika.
Paski, paski i więcej pasków.
Uprząż występuje w jednym rozmiarze, musi więc dawać szerokie możliwości regulacji. W moim przypadku sprawia to, że po wyregulowaniu

wszędzie wystają niebotycznej długości wąsy, które są co najmniej
mocno irytujące i utrudniają pracę.
Zatem wszystkie za długie i wystające paski zostały schowane pod uszytą
z gumy taśmą rurową odpowiedniego rozmiaru.

Szpejarki i uchwyty sprzętowe.
Tutaj mamy spore pole do popisu.
Szpejarki musimy wykonać samodzielnie, dostosowując je do naszych
potrzeb. Z mojego punktu widzenia
dołączone przez producenta gumki
i rurki kompletnie się do tego nie nadają. Rozciągliwe szpejarki? Nie, to
nie dla mnie. Do ich stworzenia użyłem repa o grubości 4 i 5 mm. Ten
pierwszy jest optymalny, za to przeciskając ten grubszy, trzeba się już siłować. Oczywiście wymieniłem też fabryczne tylne szpejarki, mające jedynie usztywniające przeszycia na końcach i przełożone przez taśmę regulującą wysokość, co skutkuje tym, że
przy mocnym szarpnięciu szpejarka,
po prostu wypadnie. Szczególnie nie
przekonuje mnie fakt, że tak właśnie
ma być; pilarki powinny mieć odpowiednie punkty do wpinki, które

w razie niebezpiecznej sytuacji puszczą. Wszystkie węzły na końcach
szpejarek znajdują się w takich miejscach, aby nie mogły uwierać użytkownika. Są mocno zaciśnięte, mają
zatopione końce i są zaklejone, tak
by nie groziło im rozwiązanie.
Mocowanie apteczki. Fabryczne rozwiązanie zupełnie nie przypadło mi do
gustu. Co prawda taśmy kompresyjne
można dociągnąć dość mocno, jednak ich nadany szeroki rozstaw sprawia, że cały pas wygina się w tym miejscu, tworząc wybrzuszenie wewnątrz
i naciskając na lędźwie. Dodatkowo
nie byłbym w stanie zaufać mocowaniu, które przy zahaczeniu o gałązkę na drzewie teoretycznie może się
poluzować (choć z doświadczenia in-

nych wiem, że przy dodatkowym zawinięciu pasków o siebie to rozwiązanie działa i przy niezbyt wypchanej apteczce pas nie wygina się tak mocno).
Pozbyłem się jednak całości fabrycznego mocowania na rzecz wpięcia apteczki karabinkiem i dodatkowo dociśnięciu jej taśmą z klamrą, jednak
przełożonej przez znacznie węższy
odcinek na pasie, co całkowicie uniemożliwia jego wygięcie.

Karabinki sprzętowe
Większość modeli dostępnych na
rynku to plastikopodobne twory z zębem przy zamku, o który wszystko, co
spróbujemy wypiąć, będzie zahaczać.
Konstrukcja całości sprawia, że karabinek wygina się i nie chce zamykać po podpięciu większego ciężaru.
Oczywiście nadają się one do lekkich
elementów (większość małych kara-

www..net.pl

33

ARBORYSTYKA

binków pozwala na podpięcie 3–5 kg).
Spróbowałem tego rozwiązania na
początku mojej kariery i od tego czasu jestem jego zdecydowanym przeciwnikiem, ponieważ moim zdaniem,
jest mało uniwersalne. Wyjątkiem,
jeśli chodzi o karabinki z tworzywa, może być Caritool od Petzla lub
Honos od Couranta, które są znacznie trwalsze i sztywniejsze, jednak
problem z zębem przy zamku wciąż
pozostaje. Bezkonkurencyjny w tej
dziedzinie jest karabinek DMM Vault
Wire lub Vault Lock. Oba modele są
aluminiowe, nie ma więc mowy o braku sztywności i wyginaniu. Są też zaopatrzone w specjalny mechanizm
montażu sprawiający, że karabinek
sztywno pozostaje w danym miejscu
i nie ma możliwości ruchów w żadną
stronę. O ile model Wire ma ząb przy
zamku, o tyle Vault Lock jest wyposażony w zamek typu keylock (catch
free) oraz jego blokadę aktywowaną
poprzez przekręcenie karbowanego
pokrętła. Co istotne, oba mają w górnej części wypłaszczoną, karbowaną
powierzchnię-półkę, na którą możemy przerzucić nadmiar szpeju – np.
linę ładunkową, aby nie wadziła przy
wpinaniu i wypinaniu innego sprzętu. Jeśli zależy wam na uniwersalnym
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rozwiązaniu, które pozwoli na podpięcie wszystkiego, to polecam te karabinki. Sam do funkcji caritooli wykorzystałem zwykłe karabinki ekspresowe z przyspawaną z tyłu aluminiową blachą zapobiegającą przekręcaniu karabinka na boki oraz z otworami do jego montażu na opaski zaciskowe. Rozwiązanie to testuję już długi czas i sprawdza się bardzo dobrze,
ale dołożyłem jeszcze Vault Lock. I tu
uwaga: nie powinien znajdować się
on w miejscu, które widać na zdjęciu!
Swoim rozmiarem jest przystosowany do miejsc zajmowanych już przez
moje ekspresowe caritoole, ale że te
były zajęte, powędrował dalej – i właśnie tam odcinek pasa, w który został
wpięty, jest nieco szerszy. To sprawiło,
że karabinek nie chciał swobodnie się
zmieścić i należało się natrudzić przy
montażu.

Kolejne przeróbki
Piła ręczna niewidoczna na żadnym
ze zdjęć rzecz jasna także musi być
odpowiednio zamocowana, tak by nie
mogła poruszać się na boki, ponieważ to utrudniałoby sięgnięcie po nią.
Oczywiście zamocowana dodatkowo na retraktorze – małym urządzeniu ze 120-centymetrową kevlarową

linką milimetrowej grubości i zwijającą się automatycznie. Zapobiega
to upadkowi piły z drzewa i jej zgubieniu lub uszkodzeniu. Przydaje się
też w nagłych przypadkach, kiedy np.
musimy złapać lecącą gałąź, możemy wtedy śmiało wypuścić piłę z rąk.
Mowa o nagłych i niebezpiecznych sytuacjach, gdyż spadająca przez nawet
niewielki odcinek piła może zahaczyć
o linę czy sprzęt.
Na koniec najważniejsze. Uchwyt
do wpięcia nadmiaru lonży, tak by
nie zawadzała np. przy przemieszczaniu się na ziemi. Niektórzy używają
w tym celu woreczków sprzętowych
(lub skracają ją na przemian na caritolach), jednak dla mnie to mało wygodne rozwiązanie. Jednym z fabrycznych przyrządów, który ma temu służyć jest Fast hook – małe plastikowe
klipsy. Nie wiem, jakie było planowane przez twórcę zastosowanie klipsów,
ale w moim odczuciu nie nadają się
do wpinania lonży. Aby ją wpiąć, potrzeba nieludzkiego wysiłku, a to ze
względu na mały rozmiar. Podobnie
jest z wypięciem. Natomiast druga strona służąca do wpięcia klipsa
do szpejarki uprzęży działa odwrotnie, czyli potrafi przypadkowo się wypiąć i wylądować w przypadku lotu

poświecenia czasu i pracy, aby wdrożyć je w życie.
Niedawno w sprzedaży pojawił się
całkiem nowy, rewolucyjny przyrząd
do skracania nadmiaru lonży – K1
Keeper. Nie miałem okazji go przetestować, jednak wydaje się, że działa dość przyzwoicie, choć nie jest najtańszy. Dużym minusem, przynajmniej dla mnie, jest to, że lonże montuje się na stałe w przyrząd i nie ma
możliwości jej wyjęcia z przyrządu
bez jego rozkręcenia.

Ciągłe doskonalenie
Fot. mat. rekl. (2)

Narzędzie K1 Keeper do przechowywania lonży zabezpieczającej. Skraca do sześciu
metrów liny jednym ruchem ramienia. Bez większego wysiłku możemy skrócić
nadmiar lonży, aby nie przeszkadzał podczas pracy i poruszania się po drzewie
z drzewa daleko od nas. Szukałem
różnych rozwiązań i wiele przetestowałem. Najlepiej działającym do tej
pory patentem jest przerobiony przeze mnie gumowy uchwyt do mocowania kabli, a przynajmniej takie było
jego pierwotne zastosowanie (znacząco większy niż te powszechnie spotykane). Uchwyt ten przeciąłem na pół,
aby był węższy, usztywniłem przód,
tak by siła wpięcia i wypięcia lonży
była optymalna, oraz zamocowałem

całość na kompozytowej płytce przytwierdzonej do uprzęży opaskami zaciskowymi. Z tego rozwiązania korzystam już dość długo i mogę stwierdzić,
że działa naprawdę dobrze. Lonżę
wpina się bardzo lekko, a jej wypięcie czy przesunięcie nie sprawia kłopotu; czasem wypina się sama, ale
to niewielka cena za ogólną wygodę.
Szkoda jednak, że nie spotyka się takich fabrycznych rozwiązań, gdyż to
zastosowane przeze mnie wymagało

W tym momencie to już koniec moich
modyfikacji, ale z pewnością jeszcze
się pojawią kolejne. Staram się jednak
nie wymyślać nic na siłę, bo przystosowanie uprzęży od nowości do stanu obecnego zajęło mi bagatela jakieś
kilkanaście godzin pracy. Mimo to
zachęcam do wprowadzania usprawnień, które ułatwią wam pracę i sprawią, że sprzęt będzie bardziej ergonomiczny. Chętnie dowiem się, jak wyglądają wasze udoskonalenia. Jeśli
ktoś chce się nimi podzielić, zachęcam do wysyłania zdjęć wraz z opisem
na blazej@polskiarborysta.pl
C
Autor jest menedżerem sprzedaży
w firmie PolskiArborysta.pl
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Pilarki
z podgrzewanymi uchwytami

Fot. mat. rekl. (12)

SPRZĘT LEŚNY

Kamila Smyk
Wibracje i mokre ręce są składowymi głównych przyczyn tzw. zespołu wibracyjnego, czyli
schorzenia typowego dla operatorów pilarek spalinowych. Żeby zniwelować skutki wibracji, a jednocześnie poprawić komfort pracy, czołowi producenci pilarek oferują modele
z podgrzewanymi uchwytami

J

eśli prześledzimy opracowania dotyczące budowy pilarek na przestrzeni dziesięcioleci, zauważymy, że wiele
uwagi poświęca się elementom obniżającym drgania
przenoszone na uchwyty pilarki, czyli popularnym amortyzatorom czy układom antywibracyjnym. Warto w tym miejscu nadmienić, że źródłem drgań na uchwytach pilarki jest
nie tylko wibracja pochodząca z silnika (elementów rotacyjnych), lecz także w znacznej mierze z układu tnącego. By
temu przeciwdziałać, producenci stosują różne rozwiązania
konstrukcyjne. W trakcie pracy pilarką w wilgotnych warunkach, przy kontakcie z mokrym surowcem także podgrzewane uchwyty pilarki obniżają podatność na groźną chorobę
zawodową, jaką jest wspomniany zespół wibracyjny.

Zespół wibracyjny
Zespół wibracyjny jest chorobą zawodową pracowników
narażonych na długotrwałe oddziaływanie drgań mechanicznych. W przypadku operatorów pilarek spalinowych mamy do czynienia z narażeniem na drgania miejscowe przenoszone na ręce. Tego typu drgania wywołują
głównie zaburzenia naczyniowe i naczyniowo-nerwowe.
Typową cechą zespołu wibracyjnego jest powolne narastanie zmian chorobowych, często przez wiele lat.
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Pierwszymi objawami są drętwienie i mrowienie
w jednej kończynie górnej lub w obu. Uczucie to ustępuje po wykonaniu kilku ruchów. Do takiej sytuacji
dochodzi, gdy ukrwienie kończyny jest gorsze, co wynika z większego obciążenia lub wymuszonej pozycji.
Symptomy te na ogół nasilają się pod koniec tygodnia
pracy, maleją bądź ustępują po odpoczynku. Częściej
występują chłodną porą roku, kiedy pada deszcz i śnieg.
Stopniowo pojawia się nadwrażliwość rąk na działanie
chłodu, szczególnie w okresie zwiększonej wilgotności powietrza (jesień, wczesna wiosna). W zaawansowanym etapie choroby drętwienie, mrowienie i tępe bóle
spoczynkowe mogą pojawiać się codziennie. Dochodzi
do osłabienia czucia powierzchniowego (bólu, dotyku,
temperatury), może również nastąpić osłabienie siły
mięśniowej, a nawet upośledzenie sprawności manualnej. Typowym objawem zaawansowanej formy choroby
jest objaw Raynauda, związany z wrażliwością na chłód,
polegający na napadowym blednięciu czubków palców
jednej lub obu rąk. Stąd zespół wibracyjny bywa też nazywany chorobą białych palców. Zblednięcie może się
utrzymywać od kilku do kilkunastu minut, towarzyszy
mu nieprzyjemny ból.

Przeciwdziałanie
Zespół wibracyjny jeszcze do niedawna dominował wśród
chorób zawodowych w leśnictwie. Postęp konstrukcyjny
pilarek (zmniejszenie narażenia na drgania mechaniczne)
spowodował stopniowe zmniejszanie się udziału zespołu wibracyjnego w strukturze chorób zawodowych drwali.
Aby obniżyć wpływ drgań na operatora, układ sterujący
(czyli tylny uchwyt, w którym znajduje się dźwignia gazu)
oraz uchwyt podtrzymujący – kabłąk oddzielone są od silnika poprzez układ amortyzatorów. W dawnych modelach
pilarek uchwyty stanowiły integralną część maszyny i były
bezpośrednio mocowane do korpusu pilarek. Obecnie do
tłumienia drgań w pilarkach najczęściej stosuje się metalowe amortyzatory sprężynowe, które są trwalsze i skuteczniejsze. Coraz rzadziej spotyka się modele pilarek z amortyzatorami gumowymi, które są mniej efektywne i podatniejsze na zużycie.
Zmniejszenie wpływu drgań na operatora i podniesienie
komfortu pracy uzyskiwane są także dzięki elektrycznemu
podgrzewaniu (za pomocą mat grzewczych) obu uchwytów,
stosowanemu w niektórych modelach profesjonalnych pilarek.

Pilarki z podgrzewanymi uchwytami
HUSQVARNA
Pilarki Husqvarna z podgrzewanymi uchwytami oznaczane są symbolem G i w obecnej ofercie wszystkie modele XP
(oprócz modeli z uchwytem górnym) przeznaczone do pracy w leśnictwie występują w takiej wersji. Wyłącznik funkcji podgrzewania uchwytów jest łatwo dostępny i wygodny
w użyciu. Rozkład temperatury na podgrzewanym uchwycie podtrzymującym i sterującym jest równomierny, co poprawia komfort pracy i użytkowanie pilarki. Pilarki z podgrzewanymi uchwytami (oprócz Husqvarny 543 XP G)
mają również system podgrzewania gaźnika z automatycznym sterowaniem poprzez wbudowany w układ termostat.
Podgrzewana uszczelka pomiędzy gaźnikiem a podstawą filtra powietrza usprawnia pracę gaźnika w wilgotnych i mroźnych warunkach.

572 XP G
Ma lepszy stosunek mocy do ciężaru niż modele
Husqvarna o podobnej pojemności silnika. Doskonałe
chłodzenie i najnowocześniejszy system filtracji powietrza zapewniają świetne osiągi. Przemyślana konstrukcja

i wysoka funkcjonalność pozwalają zachować dużą wydajność nawet przy zastosowaniu długiej prowadnicy. Dzięki
modułowi AutoTune, układowi Air Injection i systemowi antywibracyjnemu Low Vib maszyna i operator mogą
pracować efektywnie przez cały dzień.
Pojemność skokowa: 70,6 cm³, moc: 4,3 kW, maks. zalecana dł. prowadnicy: 28”, waga: 6,8 kg.
Cena: 4949 zł.

372 XP G
To profesjonalna pilarka stworzona do bardzo wymagających prac. Wyposażona w silnik X-Torq o zmniejszonym zużyciu paliwa i emisji spalin. Skrzynia korbowa i wał korbowy są wytrzymałe, a gaźnik z tłumieniem
drgań umożliwia pracę przy dużych prędkościach i obciążeniach. Pilarka łączy niską wagę, dużą moc i szybkie przyspieszenie z łatwością operowania. Podgrzewane
uchwyty gwarantują komfort pracy w zimnych i wilgotnych warunkach, a ogrzewany gaźnik zapewnia łatwy
rozruch i płynną pracę silnika przy niższych temperaturach. System Low Vib skutecznie tłumi drgania, oszczędzając ręce i dłonie operatora.
Pojemność skokowa: 70,7 cm³, moc: 4,1 kW, maks. zalecana dł. prowadnicy: 28”, waga: 6,8 kg.
Cena: 4599 zł.

560 XP G
Model z serii najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn Husqvarna, adresowany do profesjonalnych
drwali i innych użytkowników, którzy poszukują pilarki do szerokiego zastosowania w pozyskaniu drewna od
ścinki, do okrzesywania i manipulacji. Technologia silnika X-Torq zapewnia więcej mocy tam, gdzie jest ona potrzebna, zmniejsza zużycie paliwa nawet o 20%, a emisję
zanieczyszczeń – nawet o 75%. Wysoki moment obrotowy zapewnia wydajność maszyny oraz daje możliwość wydajnej pracy z prowadnicą 20”/50 cm. Pilarka wyposażona
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w system Low Vib, który skutecznie tłumi drgania, chroni
ręce i dłonie operatora.
Pojemność skokowa: 59,8 cm³, moc: 3,5 kW, maks. zalecana dł. prowadnicy: 20”, waga: 6,1 kg.
Cena: 3849 zł.

STIHL
Elektryczne ogrzewanie uchwytu (modele z oznaczeniem
VW) zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi pilarki w warunkach zimowych. Dzięki bezobsługowym i odpornym na zużycie foliom grzewczym zintegrowanym wewnątrz
uchwytu przedniego i tylnego same uchwyty pozostają ciepłe
i suche nawet przy niskich temperaturach. Układ ogrzewania gaźnika (V) ze sterownikiem załączanym i wyłączanym
w zależności od temperatury. Zapobiega oblodzeniu gaźnika
podczas pracy w warunkach zimowych.

550 XP G Mark II
Mocna, trwała i łatwa w manewrowaniu pilarka o dużym przyspieszeniu i doskonałej wydajności cięcia.
Przeznaczona głównie do pracy w trzebieżach i drzewostanach średniej klasy wieku. Idealna do okrzesywania i prac pielęgnacyjnych. Wąska konstrukcja i najnowsze rozwiązania zapewniają wydajną i komfortową obsługę. Podgrzewane uchwyty pozwalają utrzymać
ciepłe dłonie i manewrowość dla lepszego komfortu,
produktywności i bezpieczeństwa pracy. Pilarka jest
wyposażona w system Low Vib.
Pojemność skokowa: 50,1 cm³, moc: 3,0 kW, maks. zalecana dł. prowadnicy: 20”, waga: 5,5 kg.
Cena: 3399 zł.

MS 261 C-M VW
Doskonała do prac w zasobach drewna mało- i średniowymiarowego. Seryjnie wyposażona w system M-Tronic,
elektrycznie ogrzewany uchwyt i układ ogrzewania gaźnika. System zapewnia optymalną moc silnika oraz łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej „start”
i funkcji przycisku „stop”; system filtrów powietrza zapewniający długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.
Pojemność skokowa: 50,2 cm³, moc: 3,0 kW/4,1 KM, długość prowadnicy: 40 cm, waga: 5,1 kg.
Cena: 3379 zł.

543 XP G
Lekka, wydajna i łatwa w manewrowaniu pilarka,
opracowana z myślą o profesjonalnych użytkownikach. Idealna do ścinania i okrzesywania. Dzięki niewielkiej wadze można nią pracować przez wiele godzin. Wyposażona w silnik X-Torq ogranicza zużycie
paliwa o 20% i emituje do 75% mniej szkodliwych spalin. Podgrzewane uchwyty zapewniają komfort pracy
w zimnych i wilgotnych warunkach, a system Low Vib
skutecznie tłumi drgania, oszczędzając ręce i dłonie
operatora.
Pojemność skokowa: 43,1 cm³, moc: 2,2 kW, maks. zalecana dł. prowadnicy: 18”, waga: 4,7 kg.
Cena: 2599 zł.
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MS 362 C-M VW
Nowoczesna pilarka spalinowa o mocy 3,5 kW z silnikiem
2-MIX i systemem M-Tronic. Dozowanie paliwa jest regulowane elektronicznie i automatycznie dopasowane do
warunków otoczenia. Filtr HD2 zapewnia długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra. Zmniejszone
zużycie paliwa do 20% oraz redukcja emisji spalin o 50%
w porównaniu z silnikami dwusuwowymi bez technologii
2-MIX. Doskonała do prac w zasobach drewna średniowymiarowego. Wytrzymała pilarka spalinowa z komfortowym
wyposażeniem zimowym.

Pojemność skokowa: 59 cm³, moc: 3,5 kW/4,8 KM, długość
prowadnicy: 40 cm, waga: 5,8 kg.
Cena: 3849 zł.

przymocowane do pokrywy, pompa olejowa z regulacją wydajności, beznarzędziowe zamknięcie korka
zbiornika paliwa i boczny napinacz piły łańcuchowej.
Pojemność skokowa: 79,2 cm³, moc: 5,0 kW/6,8 KM,
długość prowadnicy: 63 cm, waga: 6,3 kg.
Cena: 6449 zł.

MAKITA

MS 462 C-M VW
Zoptymalizowana pod kątem ciężaru, bardzo wydajna
i mocna (6,0 KM) pilarka z silnikiem 2-MIX. Najlżejsza pilarka profesjonalna w klasie 70 cm³. Najnowsza wersja systemu M-Tronic 3.0 z funkcją kalibracji, dostosowującą pilarkę
do aktualnych warunków roboczych. Przyspieszenie piły łańcuchowej od 0 do 100 km/h w ciągu 0,3 s. Standardowo wyposażona w lekką prowadnicę ES Light o długości 50 cm zapewniającą jeszcze większy komfort użytkowania.
Pojemność skokowa: 72,2 cm³, moc: 4,4 kW/6,0 KM, długość
prowadnicy: 50 cm, waga: 6,1 kg.
Cena: 5099 zł.

EA5001P38D
Pilarka jest wyposażona w prowadnicę o długości 38 cm
i łańcuch z podziałką 0,325”. Maszynę napędza silnik
o pojemności 50 cm³ o mocy 3,8 KM. Obudowa wykonana z odlewanego pod ciśnieniem stopu aluminiowo-magnezowego. Efektywny system tłumienia drgań
zapewniają trzy stalowe sprężyny zamontowane po
bokach, które redukują wibracje i czynią pracę mniej
uciążliwą. Ma osłonięte kanały dolotowe mieszanki
w cylindrze i udoskonalone chłodzenie cylindra.
Pojemność skokowa: 50 cm³, moc: 2,8 kW/3,8 KM,
długość prowadnicy: 38 cm, waga: 5,4 kg.
Cena: 2299 zł.

MS 500i W
Pierwsza na świecie pilarka łańcuchowa ze sterowanym elektronicznie wtryskiem paliwa Injection.
Technologia Stihl Injection odpowiada za przyspieszenie, moc i konsekwentną redukcję ciężaru pilarek. Łańcuch przyspiesza od 0 do 100 km/h
w 0,25 sekundy. Lekka konstrukcja zapewnia najlepszy na rynku stosunek ciężaru do mocy: 1,24 kg/kW.
Rozwiązanie w postaci czujników ciśnienia powietrza
i temperatury zewnętrznej oraz wewnątrz korpusu pozwala dozować paliwo w optymalny sposób, niezależnie od startu na zimno lub na ciepło, wysokości roboczej czy temperatury otoczenia. Brak pozycji startowej i łatwy dostęp do ręcznej pompy paliwowej znacznie ułatwiają rozruch w każdych warunkach. Świetnie
sprawdza się przy ścince drzew i przycinaniu na długość oraz podczas okrzesywania. Ponadto w wyposażeniu znajdują się: filtr HD2, praktyczne nakrętki

EA7901P60E
Została stworzona do wymagających prac. Zastosowana technologia SLR do 15% zmniejsza zużycie paliwa i redukuje emisję spalin. Efektywny system tłumienia drgań zapewniają trzy stalowe sprężyny zamontowane po bokach, które ograniczają wibracje. Beznarzędziowa konserwacja filtra, precyzyjna regulacja
pompy oleju śrubą nastawczą. Pilarka jest wyposażona w prowadnicę o długości 60 cm i łańcuch z podziałką 0,325”.
Pojemność skokowa: 78,5 cm³, moc: 4,3 kW/5,9 KM,
długość prowadnicy: 60 cm, waga: 6,6 kg.
Cena: 3029 zł.
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Nowy Kotschenreuther
Fot. M. Kubatta-Große

Nowa głowica
harwesterowa firmy Kesla

Źródło: www.kesla.fi

Źródło: www.forstpraxis.de

normy emisji spalin Euro 5/Stage V. W modelach 560.4 montowany jest silnik CAT
z filtrem cząstek stałych i katalizatorem,
obywający się bez środka AdBlue, dzięki
czemu obsługa maszyn jest prostsza. Silnik ma pojemność skokową 2,8 l. Pracuje
ciszej od swojego poprzednika, wykazuje solidniejszy moment obrotowy. Jest łatwiejszy do konserwacji. Maska silnika jest
teraz nieco mniejsza.
Nowe modele wyposażone są w pompy
hydrauliczne Bosch Rexroth i większy zbiornik na paliwo. Mają o 10% większy uciąg
i wzmocnione łańcuchy bogie. Zmodernizowany został system sterowniczy. Stosowany jest większy ekran. Zdalna diagnostyka

należy do rozwiązań standardowych. Natężenie oświetlenia roboczego jest korelowane z prędkością obrotową silnika. Gdy
obroty utrzymują się na poziomie roboczym, światła świecą z pełną mocą, a gdy
maszyna pracuje na biegu jałowym, natężenie oświetlenia nieco się zmniejsza w celu
oszczędzania akumulatora.
Harwester trzebieżowy nowej generacji –
model 560.4H – jest wyposażony w mocniejszy żuraw hydrauliczny (produkt FTG Cranes). Nowy forwarder, model 560.4F, ma solidne ławy kłonicowe z wbudowanym oświetleniem roboczym i nową kratę czołową.

Fot. Kesla (2)

czy firma Kesla oferuje napędzany wałkiem
przekaźnika mocy pakiet wspomagania zasilania hydraulicznego, zoptymalizowany pod
kątem zastosowań harwesterowych. Model
14HR jest uzbrojony w trzy noże okrzesujące, co w powiązaniu z krótką ramą zapewnia
efektywną obróbkę krzywych drzew.

W październiku 2020 r. niemiecka firma
Kotschenreuther wprowadziła na rynek nowy
ciągnik rolniczy przysposabiany fabrycznie
do prac leśnych – model K 300R. Maszyną
bazową nowego modelu jest ciągnik John
Deere 6250R, którego silnik odpowiada normie emisji spalin Stage 5.
Masa własna ciągnika K 300R sięga 15,1 t.
Rozstaw osi wynosi 2900 mm, prześwit –
600 mm. Rama wykonana jest z odpornej na
skręcanie stali mostowej. Sześciocylindrowy
silnik o pojemności skokowej 6,8 l osiąga
moc 300 KM/221 kW. Maszyna jest wyposażona w żuraw hydrauliczny Epsilon S120 R80
o wysięgu 8 m. Podwójna bębnowa wciągarka linowa dostępna jest w wariantach o uciągu 2 × 8 t, 2 × 10 t i 2 12 t.

Fiński producent osprzętu ciągnikowego
Kesla wprowadza na rynek nową głowicę
harwesterową – model 14HR. Jest to najmniejsza głowica w ofercie firmy. Może być
agregowana z ciągnikami, harwesterami
trzebieżowymi i koparkami o masie do 5 t.
Najlepiej sprawdza się przy obróbce drzew
o średnicy do 25 cm.
Głowica Kesla 14RH ma prostą konstrukcję. Waży 400 kg. Wyposażona jest w walce
podawcze o tradycyjnej geometrii. Wymaga
hydrauliki o stosunkowo niedużej wydajności (120–150 l/min). Jako osprzęt pomocni-

Fot. Malwa (3)

Kolejna generacja
maszyn firmy Malwa

Firma Malwa zaprezentowała w październiku 2020 r. nową generację swoich harwesterów, forwarderów i maszyn kombinowanych z serii 560 – modele 560.4.
Od swoich poprzedników różnią się one
przede wszystkim spełnianiem wymogów
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Źródło: www.malwaforest.com

Specjalne liny do wciągarek
kabestanowych
Niemieckie przedsiębiorstwo Seilflechter-Tauwerk wdrożyło do produkcji liny przeznaczone specjalnie do eksploatacji we
wciągarkach typu kabestanowego. Liny te
powstały na zlecenie firm Grube (dystrybutor sprzętu leśnego) i Eder (producent
wciągarek kabestanowych). Prace rozwojowe trwały trzy lata. Efektem jest produkt
cechujący się zmniejszoną masą i dużą
elastycznością, mniej podatny na skręcanie i plątanie się. – Gładka powierzchnia
i ścisła koszulka zapobiegają wczepianiu
się w linę cierni, co minimalizuje niebezpieczeństwo zranień – podkreśla Andreas Halle, dyrektor przedsiębiorstwa Seilflechter-Tauwerk. Nowe liny mają atest
niemieckiego stowarzyszenia badawczo-

doczność w strefie roboczej. Geometra
systemu o dwóch walcach podawczych
umożliwia sprawną obróbkę krzywych pni
o średnicy do 750 mm. Produktywność
głowic można dodatkowo zwiększyć dzięki dostępności różnych opcji konfiguracyjnych. Nowa jednostka do pomiaru długości zapewnia jego większą precyzję.
Obydwie głowice wyposażone są
w nowy zespół tnący SuperCut 100S. Jedną
z jego zalet jest udoskonalony system na-

pinania piły łańcuchowej, wydłużający żywotność prowadnicy. Nowa mechaniczna
blokada prowadnicy ułatwia wymianę piły
łańcuchowej. Umożliwia także stosowanie
szerszych prowadnic. Opcjonalnie są instalowane nowe, wzmocnione osłony walców
podawczych. Większy jest stopień ochrony
przewodów hydraulicznych i osprzętu silnikowego. Silniki wyposażone są w nowe
zabezpieczenie antykawitacyjne.

-atestacyjnego Kuratorium Pracy i Techniki Leśnej (KWF), potwierdzający funkcjonalność i bezpieczeństwo ich użytkowania.
Wszystkie liny do wciągarek kabestano-

wych, stosowane w produktach oferowanych przez firmy Grube i Eder, będą teraz
pochodziły z produkcji specjalnej.

Źródło: www.waratah.com

Źródło: www.waratah.com
Opr. A.S.

Fot. Seilflechter

Firma Waratah Forestry Equipment wprowadziła na rynek dwie nowe głowice harwesterowe z serii 200 – modele H219 i H219X. Są
one przeznaczone do eksploatacji głównie
przy trzebieżach późnych i cięciach użytkowania rębnego. Mogą być montowane na
dużych harwesterach kołowych i gąsienicowych. – Solidne głowice Waratah H219
i H219X odznaczają się dużą produktywnością sytemu o dwóch walcach podawczych.
Niezależnie od tego, czy są użytkowane
w cięciach rębnych czy w późnej trzebieży
w drzewostanach mieszanych o zmiennej
pierśnicy drzew, czy przy obróbce krzywego drewna liściastego, czy przy korowaniu,
nowe modele zapewniają elastyczność eksploatacyjną i zarazem taki poziom trwałości,
wydajności i łatwości obsługi, jakiego oczekują nasi klienci – zachwala nowe modele
Brent Fisher, menedżer ds. marketingu produktu w firmie Waratah.
Modele H219 i H219X, których masa
wynosi odpowiednio 1970 i 2050 kg, efektywnie obrabiają zarówno iglaste, jak i liściaste drewno o dużych dymensjach.
Mogą korować drewno eukaliptusowe.
Smukła konstrukcja głowic poprawia wi-

Fot. Waratah (2)

Kolejne nowe
głowice Waratah

www..net.pl
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Kanada
Przedsiębiorcy
o liczbie swoich maszyn

ta (przeciętnie 25 maszyn). Drugie i trzecie
miejsce pod względem przeciętnej liczby maszyn leśnych zajmują odpowiednio przedsiębiorcy w kontynentalnej części Kolumbii Brytyjskiej (19 jednostek) i w prowincji Ontario
(18 jednostek). Najmniejszą przeciętną liczbą jednostek cechuje się park maszynowy
przedsiębiorców na atlantyckim wybrzeżu
Kanady (siedem maszyn).

Jak wynika z ankiety CFI 2020, obecnie najwięcej kanadyjskich przedsiębiorców leśnych
(25%) użytkuje do trzech dużych maszyn leśnych. Odsetek przedsiębiorców, którzy mają
21 i więcej maszyn, zmalał z 31% w 2016 r.
do 18% w 2020 r. Najliczniejszy park maszynowy mają przedsiębiorcy w prowincji Alber-

Źródło: www.woodbusiness.ca

Odsetek kanadyjskich przedsiębiorców leśnych, którzy
użytkują daną liczbę dużych maszyn leśnych

Kanada
Przedsiębiorcy
o planach sukcesyjnych
Jak pokazują wyniki ankiety CFI 2020,
27% kanadyjskich przedsiębiorców leśnych zamierza się wycofać z czynnego
życia zawodowego w ciągu najbliższych
pięciu lat, a 24% – po 6–10 latach. Pozostanie w profesji dłużej niż 20 lat planuje 17% respondentów. Żadnych planów
co do firmy po wycofaniu się z czynnego
życia zawodowego nie ma 36% kanadyjskich przedsiębiorców leśnych. Na przejęcie firmy przez dzieci lub pracowników liczy odpowiednio 26% i 5% respondentów.
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Fot. Tigercat

Edycja ankiety w roku:
2016

>100

2018

Źródło: www.woodbusiness.ca

2020

Plany sukcesyjne kanadyjskich
przedsiębiorców leśnych

Źródło: CFI Contractor Survey 2020

Kanada
Przedsiębiorcy o swoim wieku

ta. Tam przeciętny wiek wynosi 46 lat. Najwyższy przeciętny wiek (53 lata) cechuje
przedsiębiorców w nadmorskiej części prowincji Kolumbia Brytyjska. Zarówno nadmorska, jak i kontynentalna część Kolumbii
Brytyjskiej charakteryzują się największym
odsetkiem przedsiębiorców w wieku powyżej 65 lat.

Przeciętny wiek kanadyjskich przedsiębiorców leśnych nieprzerwanie wzrasta.
Potwierdziły to wyniki ankiety CFI 2020.
Obecnie przedsiębiorca leśny w Kanadzie
ma przeciętnie 50 lat. Dwa lata temu było
to 49 lat. Mniej niż 50 lat mają dziś średnio
jedynie przedsiębiorcy w prowincji Alber-

Źródło: www.woodbusiness.ca
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Ontario
36–55

≥56

Quebec

Wybrzeże atlantyckie

Źródło: CFI Contractor Survey 2020

Inne rozwiązania

Brak planów

Wyprzedaż sprzętu

Przejęcie firmy przez innego
przedsiębiorcę leśnego

Alberta

Przejęcie firmy przez pracowników

Kolumbia Brytyjska Kolumbia Brytyjska –
– część nadmorska część kontynentalna

Przejęcie firmy przez dzieci

Wiek kanadyjskich przedsiębiorców leśnych – zróżnicowanie wg regionów
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Źródło: CFI Contractor Survey 2020

Kanada
Przedsiębiorcy
o pozytywach swojego fachu
Bycie drwalem przedsiębiorcą to ciężki kawałek chleba. Jeśli zapyta się kogoś, kto pracuje w branży leśnej, dlaczego lubi tę pracę, to w dwóch przypadkach na trzy można
usłyszeć odpowiedź: „Ponieważ mogę pracować na wolnym powietrzu". Potwierdzają
to wyniki ankiety CFI 2020, zgodnie z którymi

kanadyjscy przedsiębiorcy leśni cenią sobie
w swojej profesji przede wszystkim możliwość pracy w lesie (na ten pozytyw wskazało 66% respondentów w całej Kandzie). Dużo
dla nich znaczą również takie aspekty przedsiębiorczości leśnej, jak niezależność (45%)
i różnorodność wyzwań (42%). Na końcu
rankingu plasują się finanse (19%). To w Kanadzie, podobnie jak u nas, nikogo nie dziwi.
Źródło: www.woodbusiness.ca

Odsetek kanadyjskich przedsiębiorców leśnych ceniących sobie
dany aspekt swojego fachu – zróżnicowanie wg regionów

Kolumbia Brytyjska – Kolumbia Brytyjska –
część nadmorska
część kontynentalna
Praca w lesie

Niezależność

Alberta

Różnorodność wyzwań

Tradycja rodzinna

Kanada
Przedsiębiorcy
o dywersyfikacji zleceniodawców
W strukturze własności lasów w Kanadzie zdecydowanie dominują lasy publiczne
(91%). Gospodarowanie w tych lasach odbywa się na podstawie koncesji wydawanych przez władze. Wśród koncesjonariuszy
przeważają przedsiębiorstwa drzewne i to
one są z reguły zleceniodawcami przedsię-

Ontario

Zarobki

Quebec

Wybrzeże atlantyckie

Źródło: CFI Contractor Survey 2020

biorców leśnych. Jak wykazują wyniki ankiety CFI 2020, w skali całej Kanady 16% przedsiębiorców świadczy obecnie usługi na rzecz
więcej niż pięciu zakładów drzewnych. Duży
odsetek przedsiębiorców (22%) pracuje dla
trzech zakładów. Odsetek przedsiębiorców,
których zleceniodawcą jest tylko jeden zakład
drzewny, zmniejszył się z 36% w 2016 r. do
19% w 2018 r., a następnie do 16% w 2020 r.
Źródło: www.woodbusiness.ca

Odsetek kanadyjskich przedsiębiorców leśnych o danej
liczbie zleceniodawców (zakłady drzewne)
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Fot. SVLFG

Niemcy
Zapobieganie wypadkom przez
trening typu slacklining
Nagła, niezamierzona zmiana pozycji, potknięcie się i poślizgnięcie należą do najczęstszych przyczyn wypadków w branży
leśnej. Obuwie z podeszwą antypoślizgową
częściowo zapobiega upadkom. Nie może
jednak zrekompensować braku sprawności ruchowej, gibkości i szybkości reakcji.
Dlatego niemiecka instytucja właściwa ds.
ubezpieczeń wypadkowych w rolnictwie,
leśnictwie i ogrodnictwie (SVLFG) promuje
trening typu slacklining jako ważny środek
zapobiegania wypadkom. Chodzi tutaj o balansowanie na stosunkowo luźno napiętej
taśmie (ang. slackline „luźna lina”), zawieszonej tuż nad ziemią. Jest to dobry trening
zmysłu równowagi i koordynacji ruchowej.
W witrynie internetowej SVLFG, pod
adresem https://www.svlfg.de/slackline-training, dostępne są krótkie filmy prezentujące
odpowiednie ćwiczenia.
Źródło: www.forstpraxis.de

Szwecja
Mniej małych forwarderów
Jak informuje portal Forestry.com, na szwedzkim rynku forwarderów o ładowności 5–8 t
obecne są marki Malwa, Terri, Vimek, Novotny i Wood Tiger. W przypadku dwóch
ostatnich marek nie zarejestrowano jednak
w Szwecji żadnego ich nowego egzemplarza
w latach 2019 i 2020. Najlepszym rokiem dla
małych forwarderów był 2018, w którym zanotowano 40 rejestracji ich nowych jednostek. W 2019 r. zarejestrowano 31 nowych
maszyn, a w 2020 r. (do listopada) – 20.
Największy udział w rynku ma marka Malwa
(55%). Drugie i trzecie miejsce w rankingu
zajmują marki Terri (25%) i Vimek (20%).
Źródło: www.forestry.com
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Kolumbia Brytyjska, Kanada
Strome stoki i trzebieże
Firma Lo-Bar Log Transport, mająca swoją
siedzibę w Prince George w Kolumbii Brytyjskiej, zajmuje się pozyskiwaniem i wywozem
drewna. Obecnie zatrudnia 105 osób. Rocznie
pozyskuje od 800 tys. do 900 tys. m3 drewna. W terenie utrzymuje dwa obozy drwalskie,
funkcjonujące od poniedziałku do piątku. Lo-Bar pozyskuje drewno wyłącznie w systemie
sortymentowym. Nie użytkuje żadnych skiderów. Do zrywki stosuje 14 forwarderów John
Deere 1910. Park maszynowy firmy obejmuje
także pięć maszyn ścinkowo-układających Tigercat i Eltec oraz trzy procesory Eltec z głowicami Southstar.
Najnowszą jednostką w parku maszynowym jest harwester gąsienicowy John Deere
959 przeznaczony do pracy na stromych stokach. Na pozyskiwanie drewna w terenie o dużym nachyleniu firma zaczęła się z konieczno-

Czechy
Lasy państwowe pod kreską

Fot. M. Bodył

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), mające pod
swoim zarządem 1,2 mln ha czeskich lasów
państwowych, zanotowały w pierwszym półroczu 2020 r. stratę w wysokości 480 mln koron (ok. 80 mln zł) z powodu klęski kornika
i niskich cen drewna. W pierwszej połowie ub.
roku LČR udało się jeszcze wygospodarować
zysk (169 mln koron). – Utrzymujące się niskie
ceny drewna i sprzedaż gorszej jakości surowca pochodzącego z cięć na powierzchniach
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Fot. Tigercat

ści przestawiać w 2017 r. Musiała w związku
z tym zainwestować we wciągarki trakcyjne
wspierające harwestery. Także trzy forwardery są wyposażone w takie wciągarki. Dodatkowo niezbędne były inwestycje w nowe
pojazdy wywozowe, lepiej przystosowane
do jazdy po drogach o większym nachyleniu,
i w nowy sprzęt do budowy dróg udostępniających drzewostany (firma buduje przeciętnie
120 km takich dróg rocznie).
Latem 2018 r. Lo-Bar rozpoczął realizację
ośmiomiesięcznego projektu rozwojowego
z zakresu trzebieży. Na ten cel otrzymał dopokornikowych mają duży wpływ na wyniki
ekonomiczne. Jednocześnie wzrosły koszty
hodowli lasu – wyjaśnia Eva Jouklová, rzeczniczka prasowa LČR. Klęska kornika powoduje
nadpodaż drewna na rynku i spadek cen.
O ile pozyskanie drewna wzrosło w pierwszej połowie roku o 13% (do 6,34 mln m3),
o tyle przychody LČR zwiększyły się w tym
samym czasie tylko o 7% (do 3,94 mld koron). Samo pozyskanie drewna kornikowego
wzrosło o 19% (do 4,42 mln m3). LČR przewidują, że w całym 2020 r. poniosą stratę sięgającą aż 1,9 mld koron. Prognozują też, że
ujemny wynik finansowy będą notowały do
2023 roku. Dopiero w 2024 r. spodziewają się
wygospodarowania zysku w wysokości przeszło 400 mln koron. W 2020 r. LČR planują
pozyskanie 14,46 mln m3 drewna – o 4% więcej niż w 2019 roku.
Aby obniżyć koszty działalności, zwiększyć
efektywność procesów administracyjnych
i wzmocnić własny potencjał wykonawczy,
LČR reorganizują swoją strukturę. Restrukturyzacja obejmuje likwidację wszystkich 11
dyrekcji krajowych i utworzenie w ich miejsce siedmiu dyrekcji regionalnych, likwidację
siedmiu zarządów wód płynących (LČR zajmują się również gospodarką wodną) poprzez

tację z funduszu innowacyjnego fundacji Northern Development w wysokości 50 tys. dolarów. Fundacja Northern Development jest organizacją niezarobkową, działającą niezależnie od rządu Kolumbii Brytyjskiej. Na potrzeby projektu trzebieżowego Lo-Bar kupił dwie
maszyny marki John Deere: forwarder 1510G
i harwester 1270G.
W związku z epidemią koronawirusa firma stosuje więcej środków bezpieczeństwa
w obozach drwalskich, aby chronić zdrowie
swoich pracowników. Zakupiła dla nich dodatkowe środki ochrony indywidualnej. Pracowników podzielono na mniejsze grupy z odrębnymi miejscami wyjazdu do pracy i strefami
higieniczno-sanitarnymi. W jadalniach wprowadzono naprzemienne pory posiłków. Zlikwidowano dwuzmianową obsługę maszyn
leśnych: każdą jednostkę obsługuje jeden
operator.
Źródło: www.woodbusiness.ca

włączenie ich w struktury nowych dyrekcji
regionalnych oraz likwidację trzech spośród
dotychczasowych 64 nadleśnictw. Wcześniej,
we wrześniu 2020 r., została utworzona nowa
jednostka o zasięgu ogólnokrajowym – Zakład
Techniki Leśnej. Jednostka ta ma znacząco
podnieść zdolność LČR do walki z klęską kornika. Da LČR możliwość elastycznego i samodzielnego interweniowania w dowolnym
miejscu w kraju i wykorzystywania własnych
mocy wykonawczych do cięć sanitarnych.
Zakład jest ośrodkiem usług wewnętrznych,
wykonującym prace z zakresu pozyskania
drewna i hodowli lasu. Liczba pracowników
zakładu będzie zależeć od jego wydajności.
LČR zakładają, że w 2021 r. zakład pozyska
ok. 120 tys. m3 drewna.
Czechy od kilku lat borykają się z klęską kornika. Zdaniem ekspertów jest to najgorsza sytuacja w historii czeskiego leśnictwa. W czerwcu 2020 r. czeski rząd zatwierdził wyższe dotacje
dla właścicieli lasów niepaństwowych i dla LČR.
Na odnowienie lasu oraz zabezpieczenie i pielęgnację odnowień przeznaczył 2 mld koron, na
grodzenie odnowień w lasach niepaństwowych
– 200 mln koron, na późniejsze czynności hodowlane – 145 mln koron.
Źródło: www.silvarium.cz

Łotwa
Pale drewniane
w konstrukcji dróg leśnych
Łotewskie Lasy Państwowe (LVM), zarządzające blisko połową wszystkich lasów Łotwy,
rozpoczęły realizację projektu badawczego,
którego przedmiotem jest alternatywny sposób budowy dróg leśnych na glebach o niskiej nośności, bazujący na wykorzystaniu
pali drewnianych do pokonywania nierozległych, ale stosunkowo głębokich torfowisk.
Ponieważ stabilizacja podłoża w takich miejscach wymaga wyjątkowo dużych nakładów,
najprostszym rozwiązaniem jest wytyczenie
innego przebiegu drogi leśnej. Zdarzają się
jednak sytuacje, w których ze względu na
różne ograniczenia ominięcie torfowiska nie
jest możliwe. Zastosowanie pali drewnianych
w konstrukcji drogi przecinającej torfowisko
ma umożliwić poruszanie się po niej pojazdów

Fot. LVM

do wywozu drewna, których nacisk na oś wynosi 10 t, a masa całkowita sięga 52 t. Badania stabilności konstrukcji drogowej wspartej
na palach drewnianych mają trwać dwa lata.
LVM mają w swojej pieczy 1,39 mln ha lasów. Działają w formie niegiełdowej spółki akcyjnej. Niesezonowo praktycznie nie zatrudniają żadnych pracowników na stanowiskach robotniczych. Pozyskują rocznie ok. 6,7 mln m3
drewna przy przyroście rocznym sięgającym
12 mln m3.

Kolumbia Brytyjska, Kanada
Postawił na zrębkowanie

wy w kraju, który odpowiednio przygotowywałby kandydatów do pracy z końmi w lesie
i opieki nad nimi – mówi Milan Jura.
Wykorzystanie koni w lesie jest obecnie na
ogół przygodne, sezonowe i lokalne – pozostają dla nich tylko te miejsca, w których technika nie dają sobie rady i gdzie zrywka drewna
kosztuje znacznie więcej trudu. – Oczywiście
dla koni ważna jest systematyczność i dyscyplina. Zrywka jest dużo bardziej skomplikowana, gdy koń wraca do pracy w lesie po
kilku miesiącach przerwy i musi się ponownie
przyzwyczaić do zrywania drewna. W czasie
„urlopu pracowniczego” zrywkarz powinien
starać się zapewnić częściową alternatywę
dla obciążenia pracą, aby powrót do lasu nie
był taki trudny zarówno dla konia, jak i dla niego samego – wyjaśnia Milan.

53-letni Rob Stewart jest właścicielem firmy Stewart Systems z siedzibą w mieście
Powell River w Kolumbii Brytyjskiej. Od 13
lat zajmuje się mobilnym zrębkowaniem pozostałości pozrębowych i transportem zrębków. Wcześniej pomagał w biznesie swojemu teściowi, który prowadził firmy pozyskujące i transportujące drewno. Stewart zatrudnia 7–12 pracowników w zależności od
rozmiaru zleceń.
Zrębkowanie pozostałości pozrębowych
wymaga ścisłej współpracy z firmą pozyskującą drewno. Konieczne jest bowiem
stworzenie infrastruktury odpowiedniej do
sprzętu Stewarta. – Najważniejszą sprawą
są dla mnie pasy do zawracania pojazdów
wywozowych. Jeśli na skraju bloku cięć wyznaczony jest pas wystarczająco duży, aby
zmieścił się na nim 22-metrowy zestaw wywozowy, moje ciężarówki mogą wjechać do
bloku i wyjechać z niego – mówi Stewart.
Park maszynowy firmy Stewart Systems
obejmuje maszynę kombinowaną Morbark
2348 (rębarka/korowarka), ładowarkę kołową Caterpillar 980H z łyżką do zrębków,
rozdrabniarkę poziomą Peterson 4400, ładowarkę Tigercat 880 z chwytakiem WBM
XPC 500, dwie koparki Volvo 210B (jedna
z chwytakiem CWS HX50, druga z łuparką
do karpiny) i ciągnik siodłowy Mack Pinnacl
z 16-metrową naczepą objętościową JBS.
Rob Stewart wiąże duże nadzieje z nadchodzącymi latami. Jego definicja sukcesu jest
prosta: zachowywać się przyzwoicie w stosunku do swojej rodziny. – Nie dotarłbym
tam, gdzie jestem dzisiaj, gdyby nie mój teść
Andy Byrne. Był moim mentorem – mówi
Stewart. Teraz Torey, wnuk Byrne’a i bratanek
Stewarta, jest prawą ręką przedsiębiorcy.

Źródło: www.silvarium.cz

Źródło: www.woodbusiness.ca

Źródło: www.lvm.lv

Czechy
Konie w lasach
Wozak zrywkarz Milan Jura lubi konie od dzieciństwa, które spędził w rodzinnym gospodarstwie na wschodzie Słowacji. Tam zawsze
trzymano konie. Według Milana praca z końmi w lesie musi być pasją życia, ponieważ
wymaga systematycznego wypełniania szerokiego zakresu obowiązków – od rannego
wstawania i zadawania paszy do wieczornego
oporządzania, przez siedem dni w tygodniu.
Od 1996 r. Milan pracuje jako zrywkarz w czeskich Lasach i Dobrach Wojskowych (VLS).
Zawodu wozaka zrywkarza nie można się
nauczyć z podręcznika. Osób, które trudnią
się tym rzemiosłem, stale ubywa i za kilka lat
w Czechach może nie być nikogo, kto będzie
w stanie pełnić funkcję instruktora. Tymczasem koń zawsze może być potrzebny w lesie
– bez względu na postęp mechanizacji. – Nie
każdy nadaje się do tej pracy. Nie możesz wykonywać tego zawodu bez miłości do koni.
Oczywiście konieczne jest zdobycie praktyki, którą większość wozaków zrywkarzy od
dziecka nabywała pod okiem swoich ojców.
Nie jestem pewien, czy ktoś, kto nie dorastał
„w stajni”, byłby w ogóle zainteresowany taką
pracą. Dlatego należałoby założyć przynajmniej jeden akredytowany ośrodek szkolenio-

Fot. M. Bodył

Fot. Silvarium.cz
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Finlandia
Szesnastotysięczna maszyna Ponsse

Federacja Rosyjska
Zmiany w sektorze leśno-drzewnym

Firma Ponsse wyprodukowała pod koniec
października 2020 r. w zakładach w Vieremä
swoją szesnastotysięczną maszynę leśną. Był
nią harwester Ergo, który trafił do brazylijskiej
spółki Cenibra (Celulose Nipo-Brassiliera).
Maszyna pozyskuje drewno na plantacjach
eukaliptusa. – Ponsse ściśle współpracuje
z firmą Cenibra od 2014 r. na ekstremalnie
trudnych terenach o dużym nachyleniu w stanie Minas Gerais w Brazylii. Współpraca ta
dostarczyła naszym działom badawczo-rozwojowym cenne informacje na temat potrzeb
związanych z pozyskiwaniem drewna na stromych stokach. Dzięki temu mogliśmy rozwijać nasze produkty tak, aby jeszcze lepiej odpowiadały potrzebom klientów – mówi Marko
Mattila, dyrektor ds. sprzedaży, serwisu i marketingu w firmie Ponsse.
Harwester Ergo to najlepiej sprzedająca się maszyna leśna Ponsse na świecie.

Ośmiokołowy harwester dostarczony firmie
Cenibra jest wyposażony w żuraw Ponsse
C5, głowicę Ponsse H7 Euca i system Ponsse Synchrowinch.
– Firma Ponsse założyła w Brazylii, w mieście Mogi das Cruzes, spółkę filialną w 2006 r.
Nasz brazylijski personel liczy 248 osób pracujących w pięciu różnych miejscach w kraju.
W 2021 r. podwoimy liczbę naszych pracowników w Brazylii dzięki nowej umowie o kompleksowy serwis – informuje Fernando Campos, dyrektor zarządzający spółki Ponsse Latin America.

Rosyjski prezydent Władimir Putin zobowiązał rząd Rosji do wprowadzenia od 1 stycznia 2022 r. zakazu eksportu nieobrobionego
i z grubsza obrobionego iglastego drewna
okrągłego oraz cenniejszego od papierówki liściastego drewna okrągłego. Planowany
zakaz jest jednym ze środków zmniejszenia
przestępczości w gospodarce leśnej i stymulowania rozwoju gospodarki drzewnej w Federacji Rosyjskiej. 1 stycznia 2021 ma rozpocząć się faza pilotażowa projektu uruchomienia elektronicznego rejestru leśnego, do
którego będą musiały być wpisywane wszystkie operacje – od pozyskania przez obróbkę
i przerób po eksport drewna. Także 1 stycznia
2021 ma ruszyć program subsydiowania małych i średnich przedsiębiorstw drzewnych.
Subsydia mają umożliwić modernizację i rozwój rosyjskich zakładów przerobu drewna.

Źródło: www.ponsse.com

Źródło: www.forstpraxis.de

Szwecja
Lasy państwowe
szkolą operatorów maszyn
Szwedzkie państwowe gospodarstwo leśne
Sveaskog współpracuje ze szkołami leśnymi w szkoleniu operatorów maszyn leśnych.
Przykładowo Vera Wiippa, reprezentantka
następnego pokolenia operatorów, od jesieni
2020 r. odbywa praktykę pod okiem Andersa
Perssona i Thomasa Johanssona, weteranów obsługi maszyn leśnych (obydwaj mają
po 25 lat doświadczenia). Szwedzkie lasy
państwowe użytkują ok. 30 własnych zestawów harwestera i forwardera i zatrudniają
blisko 130 operatorów maszyn leśnych. An-

Rosja
Nielegalne wyręby lasów
to wciąż aktualny problem
Z badań przeprowadzonych przez WWF-Rosija
wynika, że około 80% Rosjan uważa nielegalne
wyręby lasów w Rosji za ważny i aktualny problem Federacji Rosyjskiej. Niepokoi to wszystkich, niezależnie od wieku, płci, zamożności czy
też miejsca zamieszkania. Najbardziej z tym problemem utożsamiają się mieszkańcy północno-zachodnich i syberyjskich okręgów Federacji
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Fot. Ponsse

ders Persson i Thomas Johansson pracują
w Sveaskogu od wielu lat. Wcześniej byli
zatrudnieni u przedsiębiorców leśnych.
Sveaskog utrzymuje w całej Szwecji wiele
szkoleniowych maszyn leśnych. Praktykanci są przydzielani do zespołów doświadczonych operatorów. Kształcenie w zawodzie
operatora maszyny leśnej trwa w Szwecji trzy lata. W warunkach szwedzkich to
operator harwestera decyduje ostatecznie
o tym, które drzewa są ścinane podczas
trzebieży, toteż oprócz wiadomości z zakresu maszynoznawstwa leśnego musi mieć
solidną wiedzę o lesie.
Źródło: www.sveaskog.se

Rosyjskiej (9 na 10 badanych respondentów
uważa, że jest to poważny kłopot).
Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo tak wysokiego udziału obywateli Federacji Rosyjskiej niegodzących się na nielegalne wyręby lasów, większość z nich nadal nie zna oznakowania Forest
Stewardship Council (FSC). Obecność tego znaku
na towarze z drewna potwierdza legalne pochodzenie surowca – drewna z lasów rosyjskich.
Produkty drewniane z certyfikatem FSC, takie jak meble drewniane, papier, opakowania

Austria
Wypadki przy pracach leśnych
W 2019 r. aż 62% całkowitego pozyskania
drewna w Austrii (18,9 mln m3) stanowiło
drewno poklęskowe. Z wyróbką takiego surowca drzewnego wiąże się zwiększone zagrożenie wypadkowe. Przy prywatnie wykonywanych pracach leśnych (80% austriackich
lasów jest własnością prywatną) 1,5 tys. osób
doznaje rocznie tak ciężkich obrażeń ciała,
że musi być hospitalizowanych. Dla porównania: przy pracach leśnych wykonywanych
w ramach działalności zawodowej odpowiednia liczba poszkodowanych wynosi 800 osób.
Połowa osób doznających obrażeń ciała przy
prywatnie wykonywanych pracach leśnych to
mężczyźni w wieku 60 lat i więcej. Niemal co
piąty wypadek wydarza się listopadzie.
Źródło: www.forstpraxis.de
Opr. A.S

papierowe czy też inne towary, są wykonane
z drewna legalnie pozyskanego w lesie, gdzie
prowadzona jest ekologiczna i społecznie zrównoważona gospodarka leśna.
Źródło: www.леснойкомплекс.рф
Opr. M.T.

Chiny
Nowe lasy
na terenach opuszczonych
Chińska agencja informacyjna Xinhua, powołując się na Państwową Administrację Leśnictwa i Gospodarki Stepowej Chińskiej Republiki Ludowej, poinformowała, że do 2035 r.
Chiny planują zwiększenie zalesienia kraju
do 26%. W ciągu ostatnich pięciu lat zasadzono już tereny zajmujące 33,8 mln ha, co
kosztowało ok. 83 mld USD. Oznacza to, że
łączna powierzchnia lasów w Chinach wyno-

si ok. 208 mln ha, co daje Chinom piątą pozycję na świecie z 5-procentowym udziałem
w światowej powierzchni lasów za: Rosją
(20%), Brazylią (12%), Kanadą (9%) i USA
(8%).
Los lasów w Chinach – najbardziej zaludnionym kraju świata, ma globalne przełożenie, m.in. w związku z jego szybkim rozwojem
i ogromną powierzchnią. Od początku XXI w.
na niektórych najbardziej wylesionych obszarach Chin wdrażany jest program ochrony lasów i działania na rzecz jego odnowy.

Korzystając z danych MODIS (wielospektralnego skanera optyczno-mechanicznego satelitów NASA), a także zdjęć satelitarnych,
naukowcy z MSU ocenili, że program się
sprawdza, a lasy w Chinach odzyskują dobrą
formę. Zdaniem Andresa Vina z MSU-CISS
program odnowy lasów w Chinach się sprawdza i przyczynia się do wiązania węgla przez
tkankę drzew, zgodnie z zakładanym planem
łagodzenia skutków zmian klimatu.
Źródło: www.леснойкомплекс.рф
Opr. M.T.

KRY Z YS KORONAWIRUSOW Y Z A GR ANIC Ą
Litwa
Lasy państwowe
zmniejszyły podaż drewna
We wrześniu 2020 r. sprzedano na aukcjach bieżących przeprowadzonych
w państwowym Elektronicznym Systemie Sprzedaży Drewna (EMPS) niespełna
77% oferowanego surowca drzewnego. To
znacznie większy odsetek niż w sierpniu
(57%). Jednak litewskie lasy państwowe
wystawiły do sprzedaży na wrześniowych
aukcjach niemal dwukrotnie mniej drewna
niż zazwyczaj.

Niemcy
Sytuacja tartaków
na początku jesieni
Niemieckie Federalne Zrzeszenie Przemysłu Tartacznego i Drzewnego (DeSH)
przeprowadziło wśród swoich członków
kolejną ankietę nt. skutków kryzysu koronawirusowego. Wynika z niej, że poszczególne segmenty tej branży dotyka on
w bardzo różnym stopniu.
W segmencie tartaków przerabiających
drewno liściaste w szczególnie trudnej
sytuacji pozostaje 56% przedsiębiorstw,
a w grupie tartaków przerabiających surowiec iglasty – tylko 27%. Generalnie
kryzys związany z pandemią nie dotknął
niemieckiego przemysłu drzewnego tak
mocno, jak się spodziewano na początku. Przedsiębiorstwa przerabiające drewno iglaste wyrównały już straty spowodowane wcześniejszym spadkiem popytu,

Średnia cena 1 m3 drewna poszczególnych głównych grup sortymentów kształtowała się następująco: drewno tartaczne klasy B/C 76,00 euro (ok. 340 zł); drewno tartaczne klasy D 49,24 euro (ok. 220 zł); drewno opakowaniowe 37,74 euro (ok. 169 zł);
papierówka 24,31 euro (ok. 109 zł); drewno na płyty i drewno opałowe 17,97 euro
(ok. 80 zł); pozostałości pozrębowe 11,29 euro
(ok. 51 zł). Średnioważona cena wszystkich
sortymentów wyniosła w we wrześniu 2020 r.
27,68 euro/m3 (ok. 124 zł/m3). To oznacza
spadek o blisko 19% w stosunku do sierp-

nia, ale trzeba wziąć tu pod uwagę fakt, że
większą część sprzedanego drewna stanowiły tańsze sortymenty (surowiec na płyty
i opał).
System EMPS służy do aukcyjnej sprzedaży drewna z litewskich lasów państwowych. Wszystkie aukcje przeprowadzane
są na platformie internetowej, której operatorem jest niezależna od lasów państwowych spółka akcyjna Baltpool. Jej udziałowcami są duże firmy energetyczne, kontrolowane przez państwo litewskie.

a częściowo nawet zwiększyły produkcję.
Natomiast większość zakładów przerabiających surowiec liściasty wciąż notuje
zdecydowanie gorsze wyniki.
Na początku kryzysu koronawirusowego załamała się w Niemczech sprzedaż tarcicy zarówno iglastej, jak i liściastej. Zbyt na tarcicę iglastą wrócił jednak
z czasem do wcześniejszego poziomu,
a we wrześniu zaczął nawet jeszcze wzrastać. Liczba przypadków zakażeń koronawirusem w niemieckich zakładach przemysłu drzewnego nie zwiększyła się do
tego czasu w istotnym stopniu. Żaden zakład nie musiał zostać zamknięty z tego
powodu. Nowym problemem mogą być
kłopoty z ubezpieczeniem kredytu towarowego. Dwaj najwięksi ubezpieczyciele
działający w niemieckiej branży tartacznej
zapowiedzieli bowiem znaczne ograniczenie świadczeń od stycznia 2021 r. Brak

ochrony ubezpieczeniowej może dać się
poważnie we znaki wielu przedsiębiorstwom drzewnym.

Źródło: www.baltpool.eu

Źródło: www.forstpraxis.de

Szwecja
Dalszy spadek
cen drewna okrągłego
Zgodnie ze statystyką Agencji Leśnej, organu nadzorującego szwedzką gospodarkę leśną, w III kwartale 2020 r. ceny
papierówki i drewna tartacznego obniżyły się w skali całej Szwecji odpowiednio
o 5,9% i 3,0% w stosunku do II kwartału. W przypadku papierówki największe spadki cen zanotowano w środkowej
Szwecji (-6,4%). Z kolei drewno tartaczne
w największym stopniu potaniało na południu Szwecji (-3,9%).
Źródło: www.skogsstyrelsen.se
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Niemcy
Diler Deere’a rezygnuje
z udziału w targach w 2021 roku

Kanada
Przedsiębiorcy o obawach
związanych z pandemią

(ocena „2”) lub nie obawia się wcale (ocena „1”). Największe obawy przed wpływem
pandemii na ich firmy mają przedsiębiorcy
w prowincji Kolumbia Brytyjska. W skali całej Kanady najwięcej przedsiębiorców (85%)
martwi się skutkami pandemii w postaci
spadku przychodów. Blisko połowa boi się
konieczności redukcji zatrudnienia lub wysłania pracowników na urlop bezpłatny.

W świetle wyników ankiety CFI 2020, 56%
kanadyjskich przedsiębiorców leśnych ocenia poziom swoich obaw przed wpływem
pandemii koronawirusa na ich działalność na
siódemkę lub szóstkę w skali siedmiostopniowej. Tylko 7% przedsiębiorców obawia
się skutków pandemii w stopniu minimalnym
Fot. M. Bodył

W październiku br. firma Nuhn, niemiecki diler maszyn leśnych marki John Deere, postanowiła nie uczestniczyć do końca 2021 r.
w międzynarodowych targach leśnych
w Niemczech. Decyzja, której powodem jest
pandemia koronawirusa, została uzgodniona
z firmami partnerskimi. Firma Nuhn przyznaje priorytet zdrowiu pracowników, współpracowników i klientów.
Wcześniej, na początku września br., podstawowy segment koncernu John Deere (konkretnie dział maszyn rolniczych) ogłosił, że do
końca października 2021 r. nie będzie brał
udziału w międzynarodowych targach w Europie. – Pandemia, ale też ogromny postęp
w dziedzinach cyfryzacji i sztucznej inteligencji będą skutkowały bardzo dużymi zmianami zwłaszcza w sferach marketingu i zbytu.
(…) Wiele przeobrażeń i dostosowań otworzy nowe możliwości, które w razie sprawdzenia się prawdopodobnie zyskają charakter
rozwiązań trwałych – mówi Jörg Nuhn, szef
firmy Nuhn.
Źródło: www.forstpraxis.de

Bawaria, Niemcy
Polowania zbiorowe
w czasie pandemii
W Bawarskich Lasach Państwowych, największym niemieckim państwowym gospodarstwie leśnym, polowania zbiorowe są organizowane także w okresie obostrzeń związanych z pandemią. Do polowań tych mają
zastosowanie przepisy bawarskiego rozporządzenia ws. kontroli zakażeń podczas imprez na wolnym powietrzu. Przez cały czas
polowania zbiorowego jego uczestnicy muszą
zachowywać co najmniej 1,5 m odległości od
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Źródło: www.woodbusiness.ca

Odsetek kanadyjskich przedsiębiorców leśnych, którzy w danym stopniu
obawiają się wpływu pandemii koronawirusa na ich działalność

7 (bardzo duże
obawy)
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2

Źródło: CFI Contractor Survey 2020

1 (zupełny
brak obaw)

siebie. Dotyczy to w szczególności takich faz
polowania, jak powitanie i kontrola kart myśliwskich, rozprowadzanie myśliwych, zajmowanie i opuszczanie stanowisk. W określonych przypadkach, w których nie jest możliwe zachowanie minimalnej dopuszczalnej
odległości od innych, uczestnicy polowania
muszą nosić osłony zakrywające usta i nos.
Liczba osób biorących udział w polowaniu jest
ograniczona przepisami ww. rozporządzenia
i możliwością spełnienia wszystkich wyszczególnionych w nim warunków.

pogłębi się spadek popytu na papier drukarski
i piśmienny, a z drugiej – zwiększy się popyt
na niektóre materiały opakowaniowe i papier
higieniczny. W każdym razie pandemia przyspieszy tempo zmian strukturalnych w branży
leśno-drzewnej. – Jednocześnie przyspieszone zmiany strukturalne będą pobudzały przedsiębiorstwa z sektora leśno-drzewnego do intensyfikowania prac badawczo-rozwojowych
w zakresie produktów do pakowania żywności. Przykładem takiej stymulacji jest przyzwyczajanie się konsumentów do pracy zdalnej
i posiłków na wynos. Cyfryzacja będzie postępować w całym sektorze leśnym – przewiduje
Matleena Kniivilä, specjalistka z instytutu Luke.
Utrzymywanie się pandemii przyniesie dalsze zmiany w popycie na produkty branży leśno-drzewnej. Spowoduje redukcję przepływów pieniężnych i ograniczenie inwestycji.
Doprowadzi do spowolnienia rozwoju produktów drewnopochodnych substytuujących
surowce kopalne, co negatywnie wpłynie na
osiąganie celów klimatycznych. Niewykluczone są bankructwa, wzrost bezrobocia i spadek
wpływów podatkowych do budżetu. – Spadek
przychodów ze sprzedaży drewna na pniu nie
będzie sprzyjał prowadzeniu prawidłowej hodowli lasu – obawia się Matleena Kniivilä.

Źródło: www.jagderleben.de

Źródło: www.jagderleben.de

Fot. M. Bodył

Finlandia
Prognoza zmian w branży
leśno-drzewnej
Fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Luke)
analizuje wpływ kryzysu koronawirusowego
m.in. na branżę leśno-drzewną. Według instytutu pandemia wpłynie krótkoterminowo na ten
sektor w sposób zróżnicowany: z jednej strony

www..net.pl

49

ZE ŚWIATA
Niemcy
Start pakietu prokoniunkturalnego

Fot. Adobe Stock

Niemieckie Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa uruchomiło w październiku
2020 r. pierwszą transzę płatności przewidzianych w tej części ogólnoniemieckiego pakietu prokoniunkturalnego, która dotyczy gospodarki leśnej. Niemiecki rząd federalny przeznaczył na stymulację rozwoju branży leśnej w warunkach pandemii 700 mln euro,
w tym 500 mln euro na subsydia dla lasów

Szwecja
Szybka zmiana
sortymentacji drewna
Szwedzkie państwowe gospodarstwo
leśne Sveaskog szybko zmieniło swoją sortymentację drewna tak, aby tartaki
w północnej Szwecji nie musiały ograni-
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prywatnych i samorządowych, 150 mln euro
na pobudzanie popytu na drewno i wspieranie
budownictwa drewnianego oraz 50 mln euro
na inwestycje w cyfryzację leśnictwa i w technikę leśną.
W ramach federalnego subsydiowania inwestycji w technikę leśną stosowane są m.in.
dopłaty do zakupu urządzeń do korowania,
sprzętu do pielęgnowania lasu, urządzeń do
przygotowania gleby, siewników i sadzarek
leśnych, sprzętu do budowy dróg leśnych,
mobilnych maszyn do obróbki drewna, dronów, sprzętu ppoż. i środków ochrony pracy.
W ograniczonym zakresie dofinansowywany
jest zakup sprzętu do pozyskiwania i zrywki
drewna. Z subsydiowania wyłączone zostały bowiem harwestery, forwardery, skidery,
kolejki linowe i większe rębarki. Za wyłączeniem tym optowało Niemieckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych (DFUV). Stanowisko DFUV wynikało z tego, że w ostatnich

Fot. M. Bodył

czać produkcji podczas pandemii. Tartakom udało się bowiem przeorientować
swój ekspor t i zwiększyć dostawy tarcicy na otwierające się rynki azjatyckie.
– Nasi klienci mają bardzo duży udział
w globalnym eksporcie, ale konkurencja
jest ogromna. Kryzys, do którego doszło,

trzech latach, które upłynęły pod znakiem klęski kornika i suszy, niemieccy przedsiębiorcy
znacznie zwiększyli swój potencjał w zakresie
maszynowego pozyskiwania drewna, tak że
odpowiada on już w pełni popytowi. Subsydiowanie dalszych inwestycji w ww. maszyny leśne byłoby więc nieracjonalne i poważnie zaburzyłoby konkurencję na rynku usług
leśnych. DFUV obawiało się w szczególności,
że z dopłat do zakupu dużych maszyn leśnych
skorzystałyby głównie prywatne gospodarstwa leśne, co skutkowałoby obniżeniem konkurencyjności przedsiębiorców leśnych.
Wnioski o dopłaty do inwestycji w technikę leśną mogą być składane do 31 października 2021 r. Płatności realizowane są
za pośrednictwem banku, który normalnie
obsługuje wnioskodawcę. Mają one postać
kredytu refinansowanego przez Rolniczy
Bank Emerytalny.
Źródło: www.forstpraxis.de

zmusił ich do szybkiego szukania rozwiązań. Pojawiła się szansa – mówi Erik
Levén, opiekun klienta w Sveaskogu. Azja
zaczęła wychodzić z kryzysu, więc tartaki
skoncentrowały się na eksporcie do tamtej części świata. W związku z tym Sveaskog w porozumieniu ze swoimi klientami dostosował sortymentację drewna do
potrzeb rynku azjatyckiego. Współpracę
z tartakami ułatwia technologia prognoz
cyfrowych, która zapewnia przepływ informacji o strukturze i postępie produkcji
drewna ze Sveaskogu do jego klientów.
Źródło: www.sveaskog.se
Opr. A.S.
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Leśna strategia Federacji Rosyjskiej
Mirosława Tereszczuk
Fot. M. Bodył (3)

Rosja jest krajem o największym zalesieniu – na jej terytorium znajduje się 20% ogólnej
powierzchni lasów świata. Według danych rosyjskiej Federalnej Agencji Gospodarki Leśnej
lesistość kraju wynosi 48%. W niektórych regionach zajmuje nawet 70% obszaru. W efekcie
las jest jednym z głównych przyrodniczych bogactw Rosji

Do

najbardziej zalesionych
regionów Rosji należą:
Jakucja, obwody: irkucki,
magadański, archangielski, amurski,
smoleński; Zabajkalski Kraj, Buriacja
i Kraj Chabarowski. Rosja ma największe na świecie zasoby drewna
przemysłowego. Jego rezerwy oceniane są na ok. 83 mld m3. W lasach występują uniwersalne w przemyśle sosna i świerk, modrzew, wykorzystywana na sklejkę brzoza, dąb i jesion oraz
liczne gatunki dekoracyjne. W Rosji
przypada największa powierzchnia
lasu na jednego mieszkańca – 6,26 ha.
Dla porównania w Polsce jest to 0,24 ha.
Zasobność jest natomiast stosunkowo
nieduża – 101 m3/ha.

Rosyjski program leśny
Problematyka gospodarki leśnej
w Rosji, w tym ochrona lasów, w ostatnim czasie zajmuje jedno z ważniejszych miejsc działalności ustawodawczej, regulującej kwestie przyrodnicze. Towarzyszy temu ożywiona dyskusja i liczne apele środowiska eksperckiego, związanego z branżą leśną,
a dotyczą one m.in. kwestii nielegalnych wycinek lasów oraz wyniszczających je pożarów („Drwal” 6/2020).
Podstawowym źródłem prawa regulującym szeroki zakres funkcjonowania lasów w Rosji, ich ochrony
i zarządzania gospodarką leśną jest

Kodeks Leśny Federacji Rosyjskiej
z 4 grudnia 2006 r.
Ochrona lasów w Rosji zajęła istotne miejsce w przyjętych dokumentach
planowania strategicznego, z których
najważniejsze to:
 strategia rozwoju sektora leśnego Federacji Rosyjskiej do 2030 r.,
zatwierdzona rozporządzeniem
Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia
20 września 2018 r.;
 podstawy polityki państwowej
w sferze korzystania, ochrony, bezpieczeństwa i reprodukcji lasów
w Federacji Rosyjskiej do 2030 r.,
zatwierdzone rozporządzeniem
Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia
26 września 2013 r.;
 Państwowy Program Federacji Rosyjskiej pt. „Rozwój gospodarki leśnej na okres 2013–2020”, zatwierdzony postanowieniem Rządu
Federacji Rosyjskiej z 15 kwietnia
2014 r.;
 plany leśne podmiotów Federacji
Rosyjskiej, zgodnie z punktem 3.
art. 85 Kodeksu leśnego.
Z analizy powyższych aktów prawnych można nakreślić podstawowe intencje, przyświecające polityce Rosji w sektorze leśnym. Przyjęte
ustawodawstwo ma służyć realizacji
następujących celów: (1) zapewnienie nieprzerwanego, innowacyjnego

i efektywnego zarządzania lasami;
(2) zapewnienie bezpieczeństwa lasów i zachowania ich walorów przyrodniczych; (3) zapewnienie wzrostu
ich potencjału zasobowego i ekologicznego, a także (4) bezwarunkowego przestrzegania międzynarodowych
zobowiązań Rosji dotyczących problematyki lasów; (5) zwiększenie udziału lasów w strukturze socjalno-ekonomicznego rozwoju kraju; (6) zagwarantowanie ich bezpieczeństwa ekologicznego i wymogów gospodarki co
do zachowania zasobów leśnych; (7)
sprzyjanie tworzeniu nowych wartościowych miejsc pracy; (8) podniesienie konkurencyjności przemysłu leśnego jako istotnej gałęzi gospodarki
Rosji; (9) zaspokojenie społecznych
potrzeb wszystkich pokoleń ludności
kraju związanych z zasobami i usługami leśnymi; (10) dążenie do uzyskania
czołowych pozycji w międzynarodowej
strukturze potencjału leśnego, a także
czołowych miejsc na światowych rynkach materiałów drzewnych i wyrobów
papierniczych.
Strategia rozwoju sektora leśnego
Rosji z 2018 r. wskazuje na problemy, które należy rozwiązać, by cele
w niej przyjęte zostały osiągnięte. Te
problemy to m.in.: (1) niskie wartości pozyskiwanego drewna z jednostkowej powierzchni eksploatowanego
lasu; (2) niedostateczna efektywność
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reprodukcji struktury drzewostanów
i ich ochrony; (3) mało aktualne dane
na temat zasobów leśnych; (4) niska
wydolność rynku wewnętrznego niepozwalająca na tworzenie warunków
krajowego rozwoju sektora przemysłu
leśnego bez angażowania rynków zagranicznych; (5) niska atrakcyjność inwestycyjna; (6) niedostateczne zaplecze kadrowe, naukowe i techniczne;
(7) niedoskonała baza prawno-normatywna w sferze branży leśnej i pochodnych gałęzi prawa.

Nowe podejście
Strategia rozwoju sektora leśnego
Federacji Rosyjskiej była procedowana w latach 2017–2018. Dokument
ten został zaakceptowany i podpisany przez premiera Dmitrija Anatoljewicza Miedwiediewa we wrześniu
2018 r. Od tego czasu dużo zmieniło się
w rosyjskim sektorze leśnym. W związku z tym postanowiono przeprowadzić rewizję zapisów strategii. Została
ona poddana głębokiej analizie w lipcu 2020 r. Specjalnie powołany do
tego zespół ekspertów „Zespół Leśny”
podjął się jej aktualizacji i wskazania
najważniejszych celów i rozwiązań dla
gospodarki leśnej w Rosji na najbliższe
10 lat (do 2030 r.).
Rosyjscy eksperci uważają, że przyjęta we wrześniu 2018 r. strategia rozwoju sektora leśnego Federacji Rosyjskiej
jest w dużej mierze niezgodna z istniejącymi realiami. Aktualizacji wymagają
nie tylko dane liczbowe, lecz także wykaz i definicje pojęć, dane dotyczące
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produkcji i eksportu oraz wcześniej
pominięte kwestie środowiskowe
i klimatyczne. Konieczne są też zmiany w podejściu do zalesiania i ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie te zagadnienia zostały ponownie przeanalizowane przez zespół ekspertów, który
wydał listę rekomendacji wymaganych
do wdrożenia w sektorze leśnym. Oto
najważniejsze z nich:
1. Rolę koordynatora do spraw tworzenia i kontroli realizacji projektu
strategii należy powierzyć Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej.
2. W strukturze władzy wykonawczej
należy utworzyć wspólny organ,
którego celem będzie zarządzanie
sektorem leśnym Rosji, koncentrując się na praktyce leśnej w różnych regionach kraju.
3. Należy podać rzeczywiste dane dotyczące udziału sektora leśnego
w PKB Federacji Rosyjskiej.
4. Uzupełnić omawiany projekt
o nową sekcję (rozdział), która po-

może zapewnić stabilizację w dostawach surowca do zakładów przetwórstwa drewna na południu kraju, co zmniejszy obciążenie lasów
w europejskiej części Rosji.
5. Zatrzymać procesy likwidacji i łączenia instytucji edukacyjnych,
zajmujących się przygotowaniem
przyszłej kadry do kompleksu leśnego. Dodatkowo opracować zestaw działań zapewniających tym
instytucjom zaplecze materialne
i techniczne.
6. Rozważyć działanie systemu państwowego programu motywacyjnego i realizację nowych projektów
inwestycyjnych, a także poprawę
produkcji pozyskiwania i obróbki
drewna.
7. Stworzyć państwowy program rozwoju specjalistycznej inżynierii
mechanicznej.
8. Zaangażować się w tworzenie branżowego podejścia do eksportu rosyjskich produktów przemysłu
drzewnego (w szczególności obróbki drewna).
9. Zająć się aktualizacją planu działań na rzecz rozwoju infrastruktury
w lasach. Rozważyć status dróg leśnych na poziomie federalnym.
Inicjatywa zmiany i aktualizacji
obowiązującej strategii rozwoju sektora leśnego Federacji Rosyjskiej została podjęta decyzją Prezesa Rządu
Michaiła Miszustina, który stanowisko
to piastuje od stycznia br.
C

LUBIMY
CIĘŻKĄ
PRACĘ!
Maszyny leśne, które są cenione
zarówno przez rolników,
jak i profesjonalistów:
• ładowność przyczep od 6 do 18 t
• zasięg żurawi od 4,3 do 10 m

• Rozmiary chwytaków od 0,15 do 0,37 m2

BMF

zapewnia niezawodność
i zwiększoną wydajność, co
jest niezbędne w dzisiejszym leśnictwie.
W naszych produktach stawiamy na jakość,
która jest wynikiem konsekwentnego
rozwoju, wieloletniego doświadczenia
inżynieryjnego, nowoczesnych
technologii produkcji oraz stosowania
wysokiej jakości materiałów.
Staranny dobór najlepszych komponentów
i doskonałej stali zapewnia solidną,
a zarazem funkcjonalną konstrukcję
oraz bezproblemową pracę.
Wszechstronny asortyment produktów
i liczne akcesoria pozwalają naszym klientom
znaleźć rozwiązania niemal szyte na miarę,
odpowiadające ich konkretnym potrzebom.
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Opłaty za korzystanie
ze środowiska
Marta Romanowska

Temat związany z ponoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów
i pyłów do powietrza jest postrzegany jako trudny, a dotyczy dużej części przedsiębiorców. Chociaż opłaty nie obciążają mocno firm, to jednak wiele z nich nie dopełnia obowiązku corocznego
składania wykazów i wnoszenia opłaty

B

rak wypełnienia tego obowiązku jest najczęściej odkrywany podczas kontroli inspekcji ochrony środowiska, prowadzącej czynności sprawdzające działalność
firmy pod kątem spełnienia pozostałych wymagań z ochrony środowiska. Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie ze środków krajowych lub wojewódzkich często są także
zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska. Warto pamiętać o tym obowiązku i każdego roku w terminie do 31 marca
złożyć wypełnione formularze oraz, jeśli jest to konieczne,
wnieść wyliczoną samodzielnie opłatę na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
Z obserwacji wynika, że temat związany z opłatami nie
jest problemem dla dużych przedsiębiorstw, zatrudniających pracowników specjalizujących się w ochronie środowiska. Często jest natomiast pomijany w małych i średnich

Fot. Adobe Stock

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie ze środków
krajowych lub wojewódzkich często są także zobowiązani
do przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami
za korzystanie ze środowiska
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firmach, gdzie nie ma osób mających wiedzę na ten temat.
Uważam jednak, że wnikliwe przeczytanie instrukcji zamieszczonych na stronach internetowych urzędów marszałkowskich oraz wykorzystanie aktywnych formularzy każdemu umożliwia prawidłowe wypełnienie wykazów.

Kogo dotyczy?
Zacznijmy jednak od tego, czym jest opłata za korzystanie ze środowiska i kogo dotyczy obowiązek jej ponoszenia. Zgodnie z art. 272 Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej poś (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1219 ze zm.), jest to jeden z rodzajów środków finansowo-prawnych ochrony środowiska ustanowionych zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Ponosi się ją obecnie
za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydane
uprawnienia do emisji na zasadach określonych w Ustawie
z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz za składowanie
odpadów.
W dalszej części artykułu zostaną omówione zasady ustalania opłat z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie
emisji gazów i pyłów do powietrza, jako że ten temat dotyczy większości przedsiębiorców działających w branży leśnej. Najczęściej spotykaną formą korzystania ze środowiska, w wyniku której następuje emisja do powietrza pyłów
i gazów, jest eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń, ciągników rolniczych, które spalają paliwa w silnikach spalinowych, oraz używanie kotłów opalanych węglem kamiennym,
koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym do ogrzewania pomieszczeń.
Do ponoszenia wymienionych opłat obowiązane są podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami w zakresie, w jakim korzystanie
wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii
do środowiska. Podmiot korzystający ze środowiska to zgodnie z art. 3 pkt 20 poś:

Fot. D. Klawczyński (2)

Najczęściej spotykaną formą korzystania ze środowiska,
w wyniku której następuje emisja do powietrza pyłów
i gazów, jest eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń,
ciągników rolniczych, które spalają paliwa w silnikach spalinowych, oraz używanie kotłów opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym do
ogrzewania pomieszczeń
 przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów Ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych
w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub
hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa
i rybactwa śródlądowego,
 jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców,
 osoba fizyczna korzystająca ze środowiska w zakresie,
w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
Opłata jest ustalana według stawek obowiązujących
w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
i jest wnoszona za dany rok kalendarzowy, do dnia 31 marca
następnego roku. Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska zależy odpowiednio od ilości i rodzaju gazów lub pyłów
wprowadzanych do powietrza, a podmiot ustala jej wartość
we własnym zakresie, a następnie przekazuje na rachunek
właściwego urzędu marszałkowskiego.

Załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia zawiera m.in.:
 jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach
spalinowych,
 opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych
węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo
pozwolenie zintegrowane.
Aktualnie ewidencję dotyczącą opłat prowadzi się na podstawie formularzy obowiązujących od 1.01.2020 r., które są
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 11.12.2019 r.
w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych
opłat (Dz.U. z 2019 r., poz. 2443). Wykaz zawierający informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów
wprowadzanych do powietrza oraz o wysokości należnych
opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Zwolnienia
Należy tu jednak zwrócić uwagę na art. 289 poś, zawierający zasady zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat. Każdy
podmiot po samodzielnym wyliczeniu opłaty powinien dokonać weryfikacji, ponieważ nie wnosi się opłat z tytułu tych
rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy ta opłata
nie jest wyższa niż 100 zł, nie ma także obowiązku prze-

Stawki
Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska są podawane na każdy rok w formie obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Za bieżący rok opłaty będą naliczane według stawek obowiązujących w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia
30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 866).

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.
W przypadku, gdy ta opłata nie jest wyższa niż 100 zł, nie ma
także obowiązku przesyłania do urzędu wykazów, co jednak nie
zwalnia z konieczności przechowywania danych, na podstawie
których została ona wyliczona
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syłania do urzędu wykazów, co jednak nie zwalnia z konieczności przechowywania danych, na podstawie których
została ona wyliczona. Należy pamiętać, że przy sumowaniu
ilości wykorzystanego paliwa nie uwzględnia się ilości zużytej poza granicami Polski ani gdy pojazd służbowy był używany do celów prywatnych.

Kary
Sprawdźmy jednak, co grozi przedsiębiorcy, który nie przestrzega tych przepisów. Zgodnie z art. 359 ust. 2 poś niedopełnienie obowiązku terminowego przekazania ewidencji
właściwemu organowi podlega karze grzywny. W art. 288
poś opisane są czynności, jakie ma prawo podjąć marszałek
województwa w sytuacji braku lub nieprawidłowego wywiązywania się podmiotu z obowiązków. Organ ten może m.in.
wymierzyć opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych
ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska. Przysługują mu wtedy uprawnienia organów podatkowych w sprawach związanych z obowiązkiem
ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych. Istotne jest to, że przedawnienie płatności następuje po pięciu latach.

Rozliczanie
Podsumujmy obowiązki podmiotów wynikające z emisji do
powietrza gazów i pyłów pochodzących z silników spalinowych i z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW.
Najpierw trzeba samodzielnie obliczyć wysokość należnej opłaty na podstawie rocznego zużycia paliwa w tonach
i zgodnie ze stawkami obowiązującymi w danym roku. Jest
to iloczyn właściwej stawki jednostkowej i masy zużytego
w danym roku paliwa (litry przeliczamy na tony).
Do ustalenia prawidłowej stawki potrzebne jest określenie rodzaju silnika spalinowego przy uwzględnieniu typu
pojazdu lub urządzenia, maszyny, ciągnika itd.; jego roku

Fot. Adobe Stock

Do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenia wykazu informacji można wykorzystać bezpłatny
program EkoPłatnik, do którego linki udostępniają urzędy
poszczególnych województw
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produkcji oraz spełniania wymagań w zakresie emisji spalin. Stawka jednostkowa jest przyporządkowana do rodzaju
zużytego paliwa, czyli np. benzyny, gazu, oleju napędowego,
biodiesla.
Opłatę nalicza się za spalanie paliw w silnikach samochodów, ale też w innych pojazdach, w tym wolnobieżnych, ciągnikach rolniczych, urządzeniach oraz maszynach. Oznacza
to, że w wykazie należy uwzględnić zużycie paliwa w wielu
urządzeniach i maszynach wykorzystywanych w leśnictwie
takich jak np. pilarki, rębaki, forwardery i harwestery.
Następnie opłata powinna być przekazana na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na
miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, czyli firmy.
Inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o naliczenie opłaty
za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze spalania
paliw w kotłowni, kiedy to wykaz przedkłada się do urzędu
właściwego dla miejsca korzystania ze środowiska, czyli tam,
gdzie znajduje się kotłownia.
Stawkę do obliczenia opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do
5 MW, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem,
olejem lub paliwem gazowym ustala się, biorąc pod uwagę rodzaj kotła, jego moc cieplną i wykorzystywane paliwo.
Opłata jest obliczana w wyniku mnożenia masy lub objętości
zużytego paliwa i wybranej stawki.
Do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenia wykazu informacji można wykorzystać bezpłatny
program EkoPłatnik, do którego linki udostępniają urzędy
poszczególnych województw.
Kolejnym krokiem jest wniesienie opłaty za dany rok
kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku, jeśli jej
roczna wysokość przekracza 800 zł.
Ostatnia czynność to przekazanie marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane
do ustalenia wysokości opłat, również w terminie do dnia
31 marca następnego roku. Odpowiednie formularze można przesłać za pośrednictwem poczty, złożyć osobiście
w kancelarii urzędu lub przesłać elektronicznie za pomocą
formularza ePUAP.
Na końcu trzeba zaznaczyć, że jeżeli po zapoznaniu
się z powyższymi informacjami stwierdzą Państwo, że na
Waszej firmie ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji i ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska, to należy jak najszybciej przesłać zaległe wykazy i wnieść opłaty na
pięć lat wstecz. Warto również uzgodnić sposób przekazania
zaległych opłat i dokumentacji z przedstawicielem właściwego urzędu. Pozwoli to na uniknięcie problemów przy ewentualnej kontroli lub ubieganiu się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
C
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Przybysz zza oceanu
Wojciech Gil
Fot. T. Wojda

Robinia akacjowa, zwana też grochodrzewem, pochodzi z Ameryki Północnej. Do Europy
sprowadził ją francuski botanik Jean Robin w 1601 roku. W Polsce zaczęto ją sadzić na
początku XIX wieku. Dzisiaj robinia jest najczęściej, po eukaliptusach i mieszańcach topól,
uprawianym drzewem na świecie

G

atunek ten reprezentuje rodzinę bobowatych. Naturalnym
obszarem jej występowania są
tereny Ameryki znajdujące się między 32 a 43 stopniem szerokości geograficznej północnej. W naszych warunkach robinia akacjowa dorasta do
ok. 30 m wysokości i 120 cm pierśnicy. Żyje ponad 200 lat. Najstarszy znany egzemplarz rosnący w krakowskim
ogrodzie botanicznym przekroczył
wiek 240 lat, a najgrubszy, z terenu nadleśnictwa Sulechów (Łęgowo, woj. lubuskie), osiągnął obwód ponad 500 cm.

Wymagania i wzrost
Robinia ma luźno ugałęzioną, szeroką koronę, oliwkowoszare pędy pokryte przylistkowymi cierniami. Liście są
pierzaste, nieparzystozłożone, z 7–9
parami eliptycznych lub jajowatych
listków o długości 3–4,5 cm. Górna
strona blaszek liściowych jest zielona,
dolna szarawa.
Robinia zakwita na przełomie maja
i czerwca. Jej obupłciowe kwiaty mają
budowę grzbiecistą, są białe i silnie
pachnące, zebrane w zwisające grona
długości do 20 cm. Owocem jest płaski
strąk, długości ok. 10 cm, zawierający
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do 10 podłużnych oliwkowo-brązowych nasion, dojrzewających od października do wiosny. Owocować zaczyna wcześnie, w wieku 5–10 lat i obradza obficie co rok lub co dwa lata.
Drewno robinii jest zróżnicowane na
biel i twardziel. Ma żółtą barwę, cechuje się dużą trwałością, ocenianą nawet
na 1500 lat na powietrzu i 500 lat w wodzie. Ze względu na te cechy i na walory dekoracyjne wykorzystywane jest
do produkcji mebli ogrodowych, parkietów oraz słupków ogrodzeniowych.
Poza tym ma większą wartość opałową od buka i grabu. Jednocześnie robinia jest wartościową rośliną miododajną, dorównującą w tym względzie lipie.
W krajach europejskich o cieplejszym
klimacie, np. w Rumunii czy na Węgrzech (gdzie drzewostany robiniowe
zajmują ponad 20% powierzchni leśnej),
połowa miodu towarowego pochodzi
z robinii. Wydajność miodowa w warunkach Polski to ok. 100 kg z 1 ha.
Robinia akacjowa jest rośliną ciepłolubną, ale ma niewielkie wymagania siedliskowe. Może rosnąć na glebach suchych, na nieużytkach, chociaż
preferuje świeże uwilgotnienie siedlisk.
Nieodpowiednie są dla niej iły i gliny

z uwagi na możliwe niedotlenienie gleby. Jest gatunkiem światłożądnym.
Żyje w symbiozie z bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny – cecha ta jest
wykorzystywana przy zalesianiu nieużytków pokopalnianych. Tworzy również symbiozę z grzybami mikoryzowymi, zapewniając sobie m.in. odpowiednie ilości fosforu niezbędnego do wzrostu. Jest wytrzymała na zanieczyszczenia powietrza, zasolenie, suszę, a nawet
pożary; dość wrażliwa na przymrozki.

Fot. W. Gil (4)

Pokrój robinii rosnącej poza drzewostanem

Liście robinii

Kwiatostany robinii

Robinia w młodości rośnie bardzo szybko, zwłaszcza do
10 roku życia. W wieku ok. 40 lat przyrost na wysokość ustaje. W wieku 50 lat w I kl. bonitacji drzewostany robinii mogą
w naszych warunkach osiągać zasobność ok. 400 m3/ha,
a w wieku 100 lat 550 m3/ha.

Rola w gospodarce leśnej
Robinia akacjowa już w XIX wieku cieszyła się zainteresowaniem niemieckich leśników, a prekursorem badań z zakresu produkcyjności drzewostanów robiniowych w naszej
części Europy był Adam Schwappach. Pozostałością po jego
badaniach jest około 270 istniejących do dziś powierzchni doświadczalnych, położonych głównie w Brandenburgii.
Dostarczają one interesujące dane dotyczące wzrostu robinii w różnych typach siedlisk – od boru mieszanego po
las świeży. Wyniki te wskazują na zasadność hodowli tego
gatunku jedynie w lesie wysokopiennym przy wieku rębności nieprzekraczającym 80 lat na żyznych i 120 lat na
uboższych siedliskach. O możliwościach wzrostowych dużo
mówią również polskie doświadczenia. Drzewa rosnące
na założonej w 2005 roku uprawie pochodnej robinii akacjowej z Węgier na terenie nadleśnictwa Krzystkowice
(RDLP w Zielonej Górze) po ośmiu latach wzrostu i czterech cięciach pielęgnacyjnych osiągnęły 12 m wysokości
i ok. 13 cm pierśnicy. Aby osiągnąć dobre efekty produkcyjne
i odpowiednią jakość hodowlaną drzew, uprawy i młodniki
robiniowe wymagają stosowania w ramach czyszczeń wczesnych i późnych selekcji negatywnej. Cięcia na etapie młodnika nie powinny być zbyt silne, aby nie przerywać zwarcia.
Poprzez trzebieże górne z kolei należy dążyć do rozbudowy
koron najlepszych jakościowo osobników. Dobre oczyszczenie ich pni uwarunkowane jest pozostawieniem części drzew
w niższym piętrze.
Obecnie w Lasach Państwowych robinia rośnie głównie
w drzewostanach zachodniej i północno-zachodniej części Polski i występuje w blisko 90 tys. wydzieleń o łącznej

Owoce robinii
powierzchni ok. 270 tys. ha, głównie w I piętrze drzewostanów. Jest gatunkiem panującym na powierzchni ok. 7 tys. ha,
co stanowi ułamek procenta powierzchni wszystkich drzewostanów PGL LP. Największy udział drzewostanów z robinią jako gatunkiem panującym znajduje się na terenie rdLP:
Zielona Góra, Szczecin, Poznań i Wrocław. Najczęściej zajmują one siedliska boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego. W środkowej części Polski znacznym występowaniem robinii wyróżnia się nadleśnictwo Bełchatów,
REKLAMA
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Fot. M. Bodył

Drzewo mateczne robinii

gdzie od 30 lat jest z powodzeniem wykorzystywana do rekultywacji terenów
wokół kopalni węgla i elektrowni. Jej
pozytywny wpływ na siedlisko polega
na dostarczaniu do gleby dużych ilości azotu wraz z opadającymi liśćmi.
Powoduje to zwiększenie zawartości
azotu w glebie nawet o ok. 80 kg na 1
ha rocznie.
Robinia łatwo odnawia się generatywnie i wegetatywnie – przez odrosty
korzeniowe i pniowe, co decyduje o jej
inwazyjności, widocznej zwłaszcza na
uprawach leśnych, w pobliżu których
rośnie. Dochodzi do tego intensywny
wzrost w młodym wieku, rozbudowany
system korzeniowy silnie penetrujący
wierzchnią warstwę gleby oraz długa
żywotność nasion zalegających w glebie. Z uwagi na jej inwazyjność i nierodzimość nie planuje się zatem powiększania areału drzewostanów robinii w lasach. W „Programie zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na
lata 2011–2035” wskazano jednak, że
spośród gatunków obcych robinia akacjowa ma pewne znaczenie gospodarcze i realizuje się w stosunku do niej
ograniczoną działalność hodowlaną
i selekcyjną.

Selekcja i plantacyjna uprawa

Fot. W. Gil (2)

Robinia w zalesianiu nieużytków
pokopalnianych
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Obecnie prowadzone są badania nad
wyborem najwartościowszych istniejących drzewostanów z robinią akacjową
w celu poszerzenia istniejącej bazy selekcyjnej oraz nad określeniem możliwości jej uprawy w plantacjach o skróconym cyklu produkcyjnym. W wyniku ponad 20-letniej hodowli selekcyjnej robinii akacjowej w Lasach
Państwowych wybrano kilka gospodarczych i wyłączonych nasiennych, ponad 30 drzew matecznych i założono
pierwsze plantacje nasienne (m.in. tę
wspomnianą z Krzystkowic). Można
się spodziewać, że w przyrodniczych
warunkach Polski plantacje energetyczne robinii akacjowej w krótkich

cyklach produkcji zapewnią rocznie produkcyjność do 8 t suchej masy
na 1 ha (podobnie jak na Węgrzech).
Wyniki amerykańskich badań dowodzą, że najlepszą rotacją jest okres
dziewięciu lat. Dotychczasowe polskie
doświadczenia w tym zakresie dotyczyły plantacji o dłuższych cyklach produkcyjnych, ale same uwarunkowania
zakładania tego typu obiektów pozostają uniwersalne.
Do stosowania w plantacjach drzew
szybko rosnących nadaje się jedynie potomstwo wyselekcjonowanych
klonów o genetycznie utrwalonych,
najlepszych cechach przyrostowych.
Sadzonki uzyskuje się najczęściej poprzez rozmnażanie wegetatywne –
zrzezy korzeniowe.
Szczególną uwagę przykłada się do
tzw. prostopiennej formy robinii, która
charakteryzuje się genetycznie utrwaloną zdolnością wytwarzania prostych,
wysoko oczyszczonych pni, nawet gdy
rosną bez zwarcia. Dawniej forma ta
była opisywana jako odmiana robinii
masztowej, lecz obecnie uznaje się ją
za ekotyp robinii akacjowej. Drzewa
tej formy mają bardziej niż przeciętnie regularne korony, cieńsze i mniej
cierniste gałęzie. Innymi cechami są:
stosunkowo duża odporność na zgniliznę pni powodowaną przez Fomes
rimosus oraz na szkody wyrządzane
przez chrząszcza z rodziny kózkowatych Megacyllene robiniae.
Założenie plantacji wymaga właściwego doboru miejsca uwzględniającego wymagania robinii pod względem
żyzności i wilgotności siedliska. Ze
względów klimatycznych (wystarczająca ilość opadów, niskie ryzyko przymrozków) plantacje robinii powinny
być lokalizowane przede wszystkim
w zachodniej i południowo-zachodniej
części kraju, na terenach położonych
nie wyżej niż 300 m n.p.m. Wyniki prowadzonego w Instytucie Badawczym
Leśnictwa projektu badawczego
pt. „Biologiczne i środowiskowe uwa-

Ekspansja robinii w drzewostanie
runkowania optymalizacji produkcji
biomasy drzewnej robinii akacjowej
na plantacjach dla potrzeb przemysłowych i energetycznych” wskazują,
że do zakładania plantacji nadają się
jedynie najżyźniejsze, dobrze napowietrzone gleby III–IV klasy bonitacji. Przygotowanie gleby pod przyszłą
plantację polega na wykonaniu głębokiej orki i zabronowaniu podłoża wiosną. Powierzchnia powinna być ogrodzona w celu uniknięcia szkód od
zwierzyny. W plantacjach robiniowych
w dłuższych cykach produkcyjnych
więźba sadzenia robinii powinna wynosić 1,6–2,0 × 2,5 m (2000–2500 szt./ha).

Pierwsze czyszczenie wykonuje się, gdy
drzewostan dochodzi do zwarcia, czyli
w czwartym, piątym roku, kolejne dwa
lata później. Przez pierwsze trzy, cztery lata należy prowadzić formowanie
pędów przewodnich drzew, a po wykonaniu pierwszego czyszczenia powinno się przeprowadzić pierwsze podkrzesywanie pni. Docelowo pozbawiony gałęzi pień powinien osiągnąć
wysokość 4–6 m. W wieku 12–16 lat
wykonuje się trzebież selekcyjną
w celu stworzenia dobrych warunków
dla wybranych drzew przyszłościowych (400–700 sztuk na 1 ha). Około
25 roku życia należy wykonać trzebież

Fot. T. Wojda

Można się spodziewać, że w przyrodniczych warunkach Polski plantacje energetyczne
robinii akacjowej w krótkich cyklach produkcji rocznie zapewnią produkcyjność do 8 t
suchej masy na 1 ha

Fot. M. Klisz

Szczególną uwagę przykłada się do tzw.
prostopiennej formy robinii, która charakteryzuje się genetycznie utrwaloną zdolnością
wytwarzania prostych, wysoko oczyszczonych pni, nawet gdy rosną bez zwarcia
prześwietlającą tak, aby w wieku rębności pozostało 500–600 drzew. Wiek
rębności nie powinien przekraczać
35–40 lat.

Podsumowanie
Plantacje robinii akacjowej w Polsce
są na wstępnym etapie rozwoju, a robinia odgrywa w naszej gospodarce
leśnej rolę marginalną. Pozyskanie
drewna robinii akacjowej w LP w ostatnich latach kształtuje się na poziomie
75–100 tys. m3, z czego ponad połowę
całkowitego udziału stanowi drewno
opałowe.
Jak dotąd obserwowane liczne
uszkodzenia drzew od przymrozków
na terenie wschodniej Polski mogą
wskazywać, że w niektórych regionach
okres wegetacyjny jest zbyt krótki dla
hodowli tego gatunku. Znaczenie robinii akacjowej przy obecnych zmianach
klimatycznych może jednak wzrastać
zarówno ze względu na wydłużanie się
okresu wegetacyjnego, jak i z uwagi na
globalną politykę ekologiczną państw,
nakierowaną na sekwestrację węgla.C
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Zawody okiem sędziego
Krzysztof Baszak
Fot. M. Bodył (11)

Zawody drwali w środowisku leśnym kojarzą się przede wszystkim ze zmaganiami najlepszych pilarzy w naturalnym otoczeniu drzew i kłód, okraszonymi lecącymi wiórami, rykiem
pilarek oraz przepięknym bukietem woni spalin silnika dwusuwowego… Ale w rzeczywistości to nie wszystko

Z

awody drwali to także cały proces organizacji, począwszy od
długich przygotowań stanowisk
poszczególnych konkurencji, stworzenia infrastruktury, kompletowania
sprzętu pomiarowego, poszukiwania
sponsorów, a skończywszy na zebraniu zespołu ludzi, którzy chcą i będą
sędziować drwalskie zmagania.

Zawody to nie trening
W moim odczuciu każde zawody
drwali różnią się od treningu przede
wszystkim tym, że zawodnik jest oceniany przez osobę postronną – sędziego. Nawet treningi organizowane przez poważnych sponsorów drużyn są zawsze „tylko” treningami.
Zawodnik działa w schemacie, ma
świadomość, że ćwiczy lub robi pokaz
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przed publicznością, często w gru- coraz większe doświadczenie. Bo każpie swoich współtowarzyszy od piły. de zawody uczą czegoś nowego.
Jednak cały czas wie, że jest to pewien
etap szlifowania swoich umiejętności.
Gdy przychodzi dzień zawodów, poja- Sędzia, tak samo jak zawodnik przed
wia się stres, presja czasu i ciągła ob- każdymi zawodami, odczuwa stres
serwacja co najmniej dwójki obcych (niestety najczęściej w nocy, w przedludzi – sędziów, którzy będą ocenia- dzień zmagań). Tak, tak. Tuż przed
li precyzję, poszczególne etapy wyko- myśli się kłębią i plączą… Co tym ranania konkurencji i bezpieczeństwo
zem nie „pyknie”? Czy wybrane drzepracy pilarką. Powyższy alians wska- wa na królową konkurencji (ścinkę
zuje, że takie połączenie nie tylko de- drzew) są wystarczająco okrągłe i profiniuje zawody drwali (oczywiście na- ste? Czy kłody do „kombi” (przeleży jeszcze pamiętać o organizatorze rzynki złożonej) są dobrze wytoczoi sponsorach!), lecz także pokazuje ne, a pasy poprawnie namalowane?
konstruktywną mobilizację obydwu I czy stojak nie zaśniedział? Czy na
stron. Zawodnik bardziej się koncen- przerzynce na dokładność deska nie
truje na konkurencji, a sędzia wzma- „strzeliła rogala” (nie wypaczyła się)?
ga czujność podczas obserwacji reali- I czy wszystkie stare zacięcia zostały
zowanego zadania, przez co zdobywa
sumiennie zaszpachlowane? Wreszcie,

Zawodowy stres sędziego

o zgrozo! Czy kłody do okrzesywania mają właściwą liczbę i układ sęków? Czy baterie w urządzeniach pomiarowych są wymienione? Ile będzie tym razem protestów? Powiem
wam szczerze… KOSZMAR sędziego! Do tego wszystkiego dochodzi
jeszcze jedna niewiadoma – pogoda.
O ile deszcz ani zawodnika, ani sędziego nie rozpuści, o tyle wiatr… No
cóż, tu nie można opuścić belki startowej ani przyznać punktów za wiatr jak
w skokach narciarskich. Kolejny raz
trzeba pogłówkować nad salomonową decyzją, aby nie skrzywdzić żadnego zawodnika. Ale… gdzie drwa rąbią,
tam wióry lecą (i tak ma być). Nikt na
kursie sędziowskim nie obiecywał, że
będzie łatwo!

Sędziujący sędzia
Sędziowaniem zawodów drwali zajmuję się ponad 13 lat. Przez ten czas

udało mi się wziąć czynny udział w 27
turniejach drwalskich na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, a nawet światowym. Dzięki doświadczeniu
w sędziowaniu wszystkich konkurencji
stanowiskowych pięcioboju, liczeniu
punktów i piastowaniu „niewdzięcznej” funkcji sędziego głównego wiem
jedno: jeśli chce się dobrze sędziować
zawody, to trzeba brać w nich udział
razem z zawodnikiem. Aby zacząć się
orientować w temacie dobrego sędziowania, należy jak najwięcej sędziować
(chociaż brzmi to jak tzw. masło maślane). Każde zawody przynoszą nowe
wyzwania, pytania, problemy i protesty. Zdobyte doświadczenie samo
w sobie nie likwiduje wszystkich problemów, ale pozwala w spokojniejszy
sposób je rozwiązywać oraz podsuwa
argumenty arbitrażowe podczas kolejnego sędziowania. Zwłaszcza w trakcie podejmowania decyzji pod presją

Rozegranie zmagań drwali poprzedzone
jest całym procesem przygotowawczo-organizacyjnym

REKLAMA
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czasu. Podczas poszczególnych zawodów sędziowie coraz lepiej poznają zawodników, ich zachowania, specjalne
przygotowanie pilarek (to dozwolone
i zakazane), a co najważniejsze – szlifują egzekwowanie zapisów regulaminu zawodów. Nie ma co czarować, czytając go raz w roku lub rzadziej, ciężko wszystko zapamiętać. To wszystko
pozwala na zmniejszenie stresu oraz
spokojniejsze podejście do zawodnika i konkurencji. Po tych kilkunastu
latach sędziowania wiem, że dobry zespół sędziowski to taki, który składa
się z ludzi doświadczonych i przede
wszystkim chcących sędziować zawody drwali.

Dobry sędzia

Ekipa sędziowska musi dysponować odpowiednim sprzętem pomiarowym

Ko s z u l k a
do w zięc ia
Leśny news

Ciekawe wydarzenie, problematyczna sytua
cja, niebanalna konstrukcja
maszyny leśnej – poinformuj nas. K ażdą
interesującą wiadomość
weźmiemy na warsztat, a Ciebie nagrodzim
y drwalowym T-shirtem!

Info prześlij na adres drwal@oikos.
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Dobry sędzia powinien charakteryzować się przede wszystkim bezstronnością w podejściu do zawodnika, transparentnością wykonywanych
pomiarów i wiedzą na temat sędziowanej konkurencji. Zawodnik powinien widzieć odczyty pomiarowe oraz
sposób ich dokonywania. Dodatkowo
każdy sędzia w trakcie zawodów musi
poznawać zawodników, znaleźć chwilę na rozmowę i obiektywną ocenę
konkurencji twarzą w twarz z zawodnikiem. Takie zachowanie w połączeniu z dobrą znajomością zapisów obowiązujących regulaminów zawodów
gwarantuje przeprowadzenie całych
zmagań w miłej i spokojnej atmosferze. Na każdych zawodach rywalizacja jest nieunikniona, co sprzyja pojawianiu się emocji zarówno u uczestników, jak i u sędziów. Tu właśnie
musi przeważyć rozsądek sędziego
(bo jedyne, o co gra w zawodach, to…
obiektywizm oceny). O tym, czy na
danych zawodach sędziowie byli dobrzy, nie decyduje liczba protestów
czy wynik najlepszego zawodnika, ale
ogólna ocena zawodników dotycząca poziomu przygotowanej imprezy
oraz frekwencja drwali na kolejnej
edycji zawodów.

Podczas konkurencji zawodnik musi, oprócz umiejętności technicz- Sędzia przed każdymi zawodami też odczuwa stres. Czy wszystko
nych, wykazać się umiejętnością pracy w stresie, gdy jest bacznie jest zapięte na ostatni guzik? Czy baterie w urządzeniach pomiaroobserwowany przez co najmniej dwóch obcych ludzi – sędziów wych są wymienione? Ile protestów zgłoszą zawodnicy?

Sędziowanie – hobby
Czy sędziowanie zawodów drwali
może być leśnym hobby? Na to pytanie odpowiedź jest tylko jedna:
yes, yes, yes (cytuję pewnego polityka, który puentował budżet UE przyznany Polsce w 2005 roku). Drwalski
bakcyl zaraził mnie w lipcu 2008
roku na mistrzostwach Polski drwali
w Spychowie, gdzie jako pomocniczy
sędzia oceniałem ścinkę i wymianę
piły łańcuchowej. I tak to się zaczęło. Dwa lata później organizowaliśmy
już sami, jako nadleśnictwo, zawody dla drwali zatrudnionych w zakładach usług leśnych świadczących usługi na naszym terenie. W 2011 roku
zaczęła się współpraca przy sędziowaniu zawodów w Zespole Szkół
Leśnych w Rucianem-Nidzie, zdobycie uprawnień sędziego IALC na
kursie organizowanym przez SPL
w Gołuchowie. Dalej spirala nakręcała się sama, praktyczne doświadczenia na mistrzostwach Polski drwali, regionalnych zawodach drwali RDLP
w Olsztynie oraz mistrzostwa świata drwali w Wiśle w 2016 roku (dla
mnie najciekawsze i najcenniejsze

doświadczenie sędziowskie oraz ogromny zastrzyk wiedzy).
Dlaczego piszę o hobby? Bo w to
po prostu można się wkręcić! Każde
takie zawody wymagają poświęcenia
czasu, często prywatnego, przygotowania sprzętu i uzupełniania swojej
wiedzy. Ale jeżeli jakaś czynność zaczyna tak mocno absorbować twój
czas, że przestajesz patrzeć na zegarek i po zamknięciu imprezy czekasz
na kolejne takie wydarzenie – to coś
takiego przestaje być pracą, a staje się
pasją. W moim przypadku drwalskie
„wypaczenie” sięga tak daleko, że po
zakończonych zawodach w lutym (organizowane od 11 lat Święto Drwala
w nadleśnictwie Spychowo – red.),
zaczynam w maju poszukiwania kolejnej powierzchni do ścinki drzew na
następny rok.

Małe zawody, wielki cel
Każda inicjatywa związana z możliwością organizacji i uczestnictwa w zawodach drwali jest bardzo potrzebna,
zwłaszcza w leśnym świecie, ponieważ
wiąże się z promocją samego zawodu
drwala oraz bezpieczeństwa i higieny

Zdobyte doświadczenie sędziowskie pozwala w spokojniejszy sposób rozwiązywać pojawiające się problemy oraz podsuwa argumenty arbitrażowe
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Każda inicjatywa związana z możliwością organizacji i uczestnictwa
Zawodnik powinien widzieć odczyty pomiarowe oraz sposób ich w zawodach drwali jest bardzo potrzebna, ponieważ wiąże się z prodokonywania
mocją bezpieczeństwa i higieny pracy w drwalskim fachu
pracy w tym fachu. Najbliższa jest mi
koncepcja organizacji małych, lokalnych zawodów drwali. Takie działania są również najlepszym, bo terenowym, szkoleniem drwali i sędziów.
Dodatkowo inicjują spotkania zarówno pomiędzy różnymi firmami,
jak i samymi drwalami. Przykłady
z własnego podwórka pokazują, że
lokalne zawody potrafią obudzić pokłady energii w zwykłych drwalach
(amatorach) i ze środka puszczy
można wylądować na mistrzostwach
Polski, i to bez żadnego wstydu. Do
takich działań oczywiście potrzeba chęci organizatorów, sponsorów,
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zakładów usług leśnych i samych zawodników oraz sędziów, czego życzę
wszystkim zaangażowanym w zawody drwali.
Na koniec pozdrowienia z Puszczy
Piskiej dla sędziów i zawodników;
z miejsca, gdzie w tym nieprzyjaznym okresie pandemii odbyły się
w reżimie sanitarnym pierwsze lokalne i zarazem ostatnie regionalne
zawody drwali w tym roku w Polsce
(„Drwal” 4/2020).
C
Autor jest sędzią z uprawnieniami IALC (International Association
Logging Championships)

Krzysztof Baszak – sędzia z uprawnieniami IALC, który od 11 lat dba o organizację
Święta Drwala w nadleśnictwie Spychowo i jest podczas nich sędzią głównym.
Na co dzień pracuje jako inżynier nadzoru
w tym nadleśnictwie

Z HISTORII LEŚNICTWA

Produkcyjne ambicje
W numerze 7/2020 „Drwala” prof. Jerzy Więsik, opisując obecną sytuację związaną z mechanizacją prac leśnych w Polsce, nawiązał do swojego artykułu, który ukazał się 40 lat temu na
łamach „Lasu Polskiego” (nr 2/1980). Zaintrygowani nowatorskimi jak na tamte czasy badaniami sięgnęliśmy do owych archiwaliów i niniejszym przybliżamy je naszym czytelnikom

„Las Polski” 2/1980: „Systemy maszyn
do pozyskiwania drewna z cięć pielęgnacyjnych”, dr inż. Jerzy Więsik,
Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej
SGGW.

P

ielęgnowanie drzewostanów,
szczególnie młodych, wymaga
zdecydowanego uintensywnienia. Cel ten, od którego zależy jakość
przyszłych drzewostanów rębnych,
można osiągnąć obecnie jedynie
przez zmechanizowanie prac pielęgnacyjnych. Autor przedstawia w artykule dwa systemy maszyn do wykonywania czyszczeń i trzebieży w drzewostanach młodych (15–30-letnich)
i trzebieży w starszych drzewostanach (30–60-letnich). Koncepcja
tych systemów maszyn została opracowana w Zakładzie Mechaniki
i Mechanizacji Leśnictwa SGGW
i przewidziana jest do realizacji na
najbliższe lata w pracowni terenowej
tego Zakładu w Rogowie.
W Wytycznych Komitetu Centralnego na VIII Zjazd PZPR pt. „O dalszy rozwój socjalistycznej Polski, o pomyślność narodu polskiego” w końcowej części tezy 48 czytamy: „Należy
wzmóc działania intensyfikujące
przyrost drewna m.in. przez zmianę
struktury zalesień na korzyść drzew
o wydajniejszym przyroście, a także
przez prace pielęgnacyjne i ochronne.
Wymaga to rozwinięcia krajowej produkcji maszyn dla leśnictwa i przemysłu drzewnego”.
Konieczność zwrócenia w latach 80. szczególnej uwagi na prace

pielęgnacyjne w drzewostanach wynika zarówno z większego zapotrzebowania na surowiec drzewny, jak
i poprawienia warunków produkcji leśnej. Obecnie, według planów
urządzania gospodarstwa leśnego – jak stwierdzono podczas debaty Sejmowej Komisji Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego nad wykonaniem planu w 1978 r. – w lasach
państwowych nie wykorzystuje się
rocznie przeszło 2 mln m3 drobnicy,
a ostatnie szacunki IBL-u korygują
roczne przyrosty masy we wszystkich
drzewostanach w dół o jedną czwartą
(„Las Polski” nr 17/1979).
Zaniedbania w pracach pielęgnacyjnych w naszych lasach wynikają
przede wszystkim z braku sprzętu mechanicznego, który mógłby zastępować zmniejszającą się systematycznie
liczbę robotników leśnych, rezygnujących z wykonywania tych niezwykle
uciążliwych prac. Warunki wykonywania tych zabiegów różnią się dość
istotnie od występujących w lasach za
granicą. Duża gęstość młodych drzewostanów oraz stosowane u nas cięcia
selekcyjne powodują, że mechanizacja zabiegów pielęgnacyjnych jest bardzo kłopotliwa.
Za granicą brak jest dotychczas odpowiednich wzorców maszyn do zmechanizowania prac pielęgnacyjnych.
Dlatego w celu pokonania obecnych
trudności musimy podjąć samodzielnie prace nad tym zagadnieniem, najpierw nad zaprojektowaniem odpowiedniego systemu maszyn, a następnie nad rozwinięciem ich produkcji.

Uwzględnienie tych problemów
w programie gospodarczym kraju na
lata 80. daje podstawę włączenia ich
do jednostek gospodarczych spoza resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego. W tym celu potrzebny jest jednak
konkretny program działania.
Pierwszym etapem działalności
w tym kierunku powinno więc być
opracowanie koncepcji maszyn realizujących poszczególne operacje,
gwarantujących pełną mechanizację
procesu produkcyjnego. Uważam, iż
zadania w tym zakresie muszą zrealizować przede wszystkim placówki naukowo-badawcze. I w tym artykule pragnę właśnie przedstawić
koncepcję systemów maszyn, opracowaną w Zakładzie Mechaniki
i Mechanizacji Leśnictwa SGGW
i przewidzianą do realizacji na najbliższe lata w pracowni terenowej
tego Zakładu w Rogowie.
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Na podstawie wykonanych dotychczas w Zakładzie prac nad konstrukcją maszyn ścinkowych, okrzesujących i zrywkowych, a także wstępnych
badań warunków pracy tych maszyn
stwierdziliśmy, że do wykonywania
zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach sosnowych na terenach
równinnych konieczne są co najmniej
dwa, zasadniczo różniące się, systemy
maszyn. Pierwszy – do wykonywania
czyszczeń i trzebieży w najmłodszych,
15–30-letnich drzewostanach, a drugi – do wykonywania trzebieży w drzewostanach od 30- do 60-letnich.
Podział taki uzasadniają: gęstość
drzewostanów, wielkość wycinanych
drzew i rodzaj wyrabianych sortymentów. Przy rozpoczynaniu prac
pielęgnacyjnych gęstość drzew wynosi od ok. 8000 szt./ha przy wykonywaniu pierwszych czyszczeń i do ok.
5000 szt./ha przy wykonywaniu pierwszych trzebieży. W tych drzewostanach średnica drzew w miejscu cięcia
rzadko przekracza 10 cm, a wyrabiane z nich sortymenty to przede wszystkim drobnica wiązana, zrębki i żerdzie. Podczas wykonywania dalszych
zabiegów pielęgnacyjnych, w drzewostanach 30-letnich gęstość drzew
wynosi ok. 4000 szt./ha, a w 60-letnich już tylko ok. 1000 szt./ha.
Średnica drzew w miejscu cięcia
rzadko przekracza 30 cm, a wyrabiane sortymenty to głównie drewno na
papierówkę i kopalniaki.
W pierwszym systemie, oznaczonym roboczym symbolem W-1, jako
zasadniczo występują dwie maszyny: maszyna do okrzesywania, ścinki
i przemieszczania paczki strzał oraz
ciągnik zrywkowy. Do tego systemu
mogą być jeszcze włączone: maszyna
do zrębkowania i odpowiednie pojazdy wywozowe – jeśli wyrabianie zrębków będzie odbywało się bezpośrednio na powierzchni leśnej. Schemat
odpowiednich połączeń technologicznych poszczególnych obiektów,
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Fot. arch. J. Więsik (2)

Ciągniki Ursus z głowicami ścinkowymi N5: model największy (1204), przeznaczony do wykonywania trzebieży w drzewostanach starszych, oraz model
najmniejszy (C-330 – zmodernizowany poprzez odwrócenie siedziska i kierunku
biegów oraz zastosowanie hydraulicznego układu sterowania) do wykonywania
trzebieży w drzewostanach młodszych i cięć schematycznych w czyszczeniach
w różnych warunkach pracy, przedstawiono na rys. 1. Niewątpliwie najważniejszym obiektem w tym systemie jest maszyna do okrzesywania,
ścinki i przemieszczania paczki strzał.
Przewidywany do realizacji przez nią
układ technologiczny odbiega znacznie od powszechnie stosowanych
w świcie maszyn wielooperacyjnych.
Jest on jednak uzasadniony kilkoma czynnikami. Na pierwszym miejscu należy wymienić niezwykle duże
zagęszczenie drzew na powierzchni w początkowej fazie prac pielęgnacyjnych. Przemieszczanie drzewa od pniaka do maszyny dla sformowania paczki w tak silnym zwarciu jest znacznie trudniejsze, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe,
gdy drzewo nie zostanie przed tym

pozbawione gałęzi. Drugim argumentem przemawiającym za przedstawionym układem jest możliwość sformowania w jednej paczce większej liczby
strzał z koronami. A mimo to objętość tej paczki jest znacznie mniejsza,
co ułatwia poruszanie się maszyny
wewnątrz drzewostanu.
Zwiększenie liczby strzał w paczce powoduje zmniejszenie przejazdów maszyny wewnątrz drzewostanu. Stwarza to warunki nie tylko do
uzyskania większej wydajności pracy, ale także do zmniejszania niekorzystnego oddziaływania na środowisko pojazdów mechanicznych,
co w młodych drzewostanach może
mieć istotne znaczenie. Następna korzyść z okrzesywania drzew przy pniu
wynika z faktu, iż odcięte gałęzie

OGŁOSZENIE

W czasach, gdy ręce lepiej trzymać w kieszeni, i to najlepiej swojej, przedstawiamy Wam „Drwala” w wersji 2.0, czyli cyfrowej. Jego zaletą, w przeciwieństwie do standardowej wersji, jest to, że można go w pełni bezpiecznie przeglądać na monitorze komputera czy na wyświetlaczu smartfona lub tabletu.
Co więcej – telefon macie zawsze pod ręką, więc bez problemu sięgniecie po
„Drwala”, gdy tylko przyjdzie Wam na to ochota. Kosztuje też nieco mniej,
więc zawsze zostanie coś na przyjemności. To jak, gotowi do e-prenumeraty?
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pozostają rozproszone na całej powierzchni leśnej, stając się z czasem
składnikiem użyźniającym glebę.
Nie należy jednak ukrywać, iż opracowanie konstrukcyjne wielooperacyjnej maszyny, rozpoczynającej proces technologiczny od okrzesywania
jest zadaniem niezwykle trudnym.
Biorąc jednak pod uwagę fakt, że
próby wprowadzenia maszyn okrzesujących drzewa stojące – wprawdzie
na zrębach zupełnych, a więc o dużych gabarytach – były już udane, to
można oczekiwać, że i w tym przypadku uda się stworzyć konstrukcję
spełniającą założone wymagania.
Zastosowanie przedstawionego
systemu wymaga jednak pewnych
zmian w sposobach postępowania
hodowlanego. Jest to spowodowane koniecznością udostępnienia powierzchni leśnej dla sprzętu mechanicznego. Na czym to udostępnienie
miałoby w tym przypadku polegać?
Na podstawie dotychczasowych studiów stwierdziliśmy, że szerokość maszyny wykonującej okrzesywanie i ścinkę będzie się mieściła w granicach 1,5–
1,6 m, a długość 3,0–3,5 m. Wynika
więc z tego, że stosowane obecnie odstępy rzędów na zakładanych uprawach są zbyt małe, aby maszyna mogła przemieszczać się między rzędami
drzew. Przewidujemy, że maszyna, mając urządzenie technologiczne umieszczone na wysięgniku, będzie mogła
pozyskiwać drzewa z każdej strony
z dwóch sąsiednich rzędów. Przy takim rozwiązaniu zmiany w dotychczasowym postępowaniu hodowlanym polegałyby na zwiększeniu szerokości co
czwartego międzyrzędu do ok. 2,5 m.
Efekt ten można uzyskać w dwojaki sposób: albo zakładając uprawę
od razu z odpowiednimi odstępami
rzędów, albo przez posadzenie dodatkowego rzędu, który przed rozpoczęciem prac pielęgnacyjnych będzie
usunięty, dając żądaną szerokość międzyrzędu (rys. 2).
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Drugie postępowanie wydaje się
bardziej korzystne, gdyż pozwala uzyskać dodatkową masę drewna, a przy
tym, po usunięciu rzędu, otrzymuje się
od razu wolną przestrzeń do poruszania się maszyny. Trudniej jednak taką
uprawę założyć i pielęgnować za pomocą sprzętu mechanicznego, ze względu na małe odległości (ok. 1,25 m)
pojawiających się w pewnych odstępach sąsiednich rzędów.
Pierwsze postępowanie nie utrudnia pracy sprzętu mechanicznego przy odnawianiu, ale przed rozpoczęciem prac pielęgnacyjnych
w drzewostanie powoduje konieczność jednostronnego podkrzesania
drzew znajdujących się przy szerokim międzyrzędzie, gdyż należy przypuszczać, iż do tego czasu będą już
w zwarciu. W przypadku zastosowania takiej drogi udostępniania powierzchni w projektowanym systemie
konieczna będzie także maszyna do
podkrzesywania drzew.
Czy zaproponowane zmiany są
zbyt drastyczne, aby można je było
zaakceptować – muszą wypowiedzieć się hodowcy. Tylko ich pogląd może zdecydować o ewentualnym zastosowaniu omówionego wyżej systemu. Choć na obecnym etapie studiów wydaje się, iż mniejszych
zmian zasugerować nie sposób, jeśli oczywiście prace pielęgnacyjne
w drzewostanach od początku mają
być wykonywane za pomocą sprzętu
mechanicznego.

Drugi system, oznaczony roboczym symbolem W-2, jest już bardziej
skonkretyzowany. Większość składających się nań obiektów znajduje się
w fazie pierwszych prób technicznych.
Większe zaawansowanie prac nad tym
systemem wynika także z faktu dobrego przystosowania maszyn do dotychczasowego sposobu postępowania hodowlanego, co nie wymagało przedłużających się zwykle dyskusji. System
ten zakłada bowiem realizowanie cięć
selekcyjnych, nie powodując przy tym
szkód w drzewostanie pozostającym.
Maszyny pracujące wewnątrz drzewostanu i spełniające te wymagania
nie osiągają wprawdzie tak dużych
wydajności, jakich zwykliśmy oczekiwać od samojezdnych maszyn roboczych, ale umożliwiają jednak uzyskanie dobrych efektów hodowlanych.
Podstawowymi obiektami systemu
W-2 są: maszyna do ścinki i układania drzew w paczki, ciągnik do zrywki paczek nieokrzesanych drzew oraz
maszyna do okrzesywania i przerzynki. Poza wymienionymi obiektami w procesie pozyskiwania drewna
mogą brać udział: maszyna do opryskiwania środkiem chemicznym stosów wyrobionych sortymentów, ciągnik do zrywki papierówki lub kopalniaków i odpowiednie pojazdy
wywozowe. Schemat odpowiednich
połączeń technologicznych pomiędzy obiektami, w różnych warunkach
pracy, przedstawiono na rysunku 3.
W tym systemie do ścinki i układania drzew przewidziane są dwie
maszyny. Jedna do pracy w drzewostanach 30–40-letnich, o zakresie cięcia do 22 cm, a druga – w drzewostanach 45–60-letnich, o zakresie cięcia do 35 cm.
Podział taki uwarunkowany jest gęstością drzewostanów i koniecznością
dostosowania do nich gabarytów maszyn. Muszą one zapewnić właściwą
stateczność podczas przemieszczania
drzewa o maksymalnych wymiarach,

a jednocześnie poruszanie się maszyny nie może powodować uszkadzania drzew pozostających. Mniejsza
z maszyn musi mieć szerokość w granicach 1,5–1,6 m i długość 3,5–4,0 m,
natomiast większa odpowiednio
1,7–1,8 m i 5,0–6,0 m. Masa pierwszej powinna wynosić ok. 2500 kg,
a drugiej ok. 4000 kg.
Konstrukcję urządzenia technologicznego dla maszyny ścinkowej przewidujemy oprzeć na sprawdzonym już
modelu głowicy N-5, dostosowując
odpowiednie wymiary do podanych
wyżej zakresów cięcia. Przewidujemy,
że maszyna ścinkowa będzie osiągała wydajność dzienną 200–250 drzew,
formując je w paczki po 3–5 sztuk.
Do zrywki paczek nieokrzesanych
drzew przewidziano ciągnik rolniczy,
wyposażony w urządzenie chwytakowe KH-2, umożliwiające zabieranie
jednej lub kilku paczek, zależnie od
wielkości drzew i odległości zrywki.
W młodszych drzewostanach powinien znaleźć zastosowanie ciągnik
Ursus C-330, natomiast w starszych
C-360. W przypadku wąskich powierzchni może okazać się opłacalne
przemieszczanie ściętych drzew maszyną ścinkową bezpośrednio do maszyny okrzesującej.
W systemie W-2 jedna maszyna okrzesuje i tnie strzały na wałki,
określonej długości; jej urządzenia
technologiczne umożliwiają obróbkę
drzew o maksymalnej średnicy 35 cm.
Z uwagi na to, że maszyna ta będzie
poruszała się tylko po liniach oddziałowych lub odpowiednio przygotowanych szlakach, nie ma potrzeby
wprowadzania innego modelu dla

młodszych drzewostanów. Obecny
Prace nad zaprojektowaniem i wyetap prac pozwala sądzić, że rolę no- konaniem modeli maszyn obydwu
śnika tego urządzenia technologicz- systemów są przewidziane w planego będzie mógł pełnić ten sam nie badań Zakładu Mechaniki
pojazd, z którym agregowana jest i Mechanizacji Leśnictwa SGGW na
większa głowica ścinkowa. Ułatwi to lata 80. W pierwszej kolejności opraznacznie prace obsługowe.
cowany będzie system W-2, do stwoW obecnej wersji urządzenie tech- rzenia którego dysponujemy większą
nologiczne składa się z czterech zespo- ilością informacji uzyskanych z badań
łów: mechanizmu do chwytania i uno- podstawowych, umożliwiających już
szenia drzewa, zespołu noży biernych, projektowanie poszczególnych obiekopasujących strzałę drzewa na całym tów. W dalszej kolejności prowadzoobwodzie, mechanizmu posuwowego ne będą prace nad systemem W-1.
oraz mechanizmu z dwoma nożami do
Ewentualne przyspieszenie realiodcinania wałków lub tylko wierzchoł- zacji naszego programu byłoby zależka. Konstrukcja urządzenia technolo- ne od stworzenia Zakładowi lepszych
gicznego i sposób jego zamocowania warunków działania i odpowiedniej
na nośniku stwarza możliwość układa- pomocy ze strony NZLP. Do bardziej
nia odcinanych wałków w pryzmy wy- energicznych działań w tym kierunsokości 0,7–0,8 m wzdłuż linii, po któ- ku obliguje nas program społecznorej przemieszcza się maszyna. W przy- -gospodarczego rozwoju kraju, zwrapadku, gdy muszą one pozostawać cający szczególną uwagę na konieczw lesie przez dłuższy czas, przewiduje ność nadrobienia w latach 80. zaniesię zastosowanie odpowiedniego opry- dbań w pracach pielęgnacyjnych, aby
skiwacza w celu zabezpieczenia surow- jak najszybciej przywrócić prawidłoca przed szkodnikami.
we warunki produkcji leśnej.
C

Ciągnik Ursus C-330 z oprzyrządowaniem technologicznym do zrywki drewna
z trzebieży
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Gotowi na wszystko
Mateusz Krzemiński

W czasie pracy w lesie może się wydarzyć wszystko. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej
najważniejsze to działać szybko i adekwatnie do sytuacji. W kolejnych numerach przedstawiamy krótkie porady dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
był zabrudzony, konieczne może
być szczepienie przeciwko tężcowi!
(Okres ważności pełnego szczepienia
wynosi 10 lat).

Sytuacja:
Zimą często odmrażasz sobie palce
u rąk, przez co odczuwasz ból. Jak
sobie pomóc?

Postępowanie:
Fot. D. Klawczyński (2)

Żeby chronić dłonie, pracuj w rękawicach!

Sytuacja:
Podczas pracy z drewnem wbiłeś sobie wiór w palec. Wyciągnąłeś go
i wydaje ci się, że wyszedł cały, ale
odczuwasz ból i dyskomfort. Czy jeśli
w palcu zalegają resztki ciała obcego,
to można je tam pozostawić?

Postępowanie:
Ważne, aby po usunięciu kawałka
drzazgi zdezynfekować ranę. Ból
i dyskomfort mogą pojawić się w wyniku uszkodzenia tkanki, a niekoniecznie pozostania części drewna
w ranie. Ewentualne poszukiwania
przez lekarza pozostałości w palcu
odbędzie się po wykonaniu zdjęcia
RTG (pamiętaj, że metal świeci się
na kliszy RTG, jednak drewno może
nie dać cienia, a szkło jest kompletnie niewidoczne). Wróćmy do zasadniczej kwestii. Czy ciało obce
może zostać w palcu? Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Ewentualna
pozostałość może po pewnym czasie
„zobojętnieć” w palcu i nie stanowić

72

Nr 12/2020

żadnego problemu zdrowotnego.
Z kolei próba jej odnalezienia i usunięcia może okazać się nieskuteczna, a niesie ryzyko zakażania rany, co
wydłuży proces gojenia.
Dlatego jeśli nie jesteś pewien i odczuwasz dyskomfort – udaj się do lekarza w celu oceny obrażeń przez
chirurga i podjęcia najlepszej decyzji.
Jeżeli materiał, który utkwił w palcu,

Po pierwsze profilaktyka. Jeśli nie
odmrozisz sobie rąk, nie będzie problemu. Łatwo powiedzieć, gorzej
wykonać.
Zapomnij o piciu alkoholu w celu
poprawy krążenia – przynosi to zupełnie odwrotny skutek. Przed wyjściem do pracy i w jej trakcie stosuj
kremy przeciw odmrożeniom. Po
pracy sięgaj po kremy z aloesu.
W pracy noś luźną odzież. Rękawiczki nie mogą idealnie przylegać i powinny być wodoodporne. Po zdjęciu

Po zdjęciu wilgotnych rękawiczek nie zakładaj ich ponownie przed osuszeniem

Sytuacja:
Kobieta rodzi! Co mam zrobić?
Wezwać pogotowie czy zawieźć ją do
szpitala na własną rękę?

Postępowanie:

Fot. Adobe Stock

Początek akcji porodowej może nas zaskoczyć w nieoczekiwanym momencie
wilgotnych rękawiczek nie zakładaj
ich ponownie przed osuszeniem. Rób
częściej przerwy w celu ogrzania kończyn. Chroń szczególnie wszystkie
dystalne część ciała (nos, usta, uszy,
dłonie i stopy).

Zasadniczo ciąża to nie choroba. Jednak od każdej reguły są wyjątki. Poród zazwyczaj nie przebiega w tempie ekspresowym. Dlatego
kiedy kobieta krzyczy „RODZĘ!”,
zadaj dwa pytania: „Który tydzień?”
i „Czy odeszły wody?”. Jeśli usłyszysz
odpowiedź, że powyżej 37 tygodnia,
a wody są cały czas zachowane, jest
bezpiecznie. Jedź z kobietą do szpitala. Pamiętaj! Po drodze nie stresuj
jej nerwową jazdą!
Jeśli wody odpłynęły, to połóż kobietę i zadzwoń pod numer alarmowy. Dyspozytor w zależności od stanu kobiety poinstruuje cię, co masz
robić.

Jeśli sam wieziesz kobietę rodzącą
do szpitala – kieruj się do najbliższego, chyba że ciąża jest przed 37 tygodniem, a czas dodarcia do większej placówki jest nieznacznie dłuższy (warunek zachowania wód płodowych). Jadąc na własną rękę, możesz
również zadzwonić pod numer alarmowy i poinformować o tym, gdzie
jedziesz.
C
Masz pytanie, jak właściwie zachować się
w konkretnym przypadku? Udzieliłeś pomocy i zastanawiasz się, czy postąpiłeś odpowiednio? Chcesz dowiedzieć się, jaki sprzęt
w apteczce jest lepszy, skuteczniejszy?
Masz pytanie do poprzednich artykułów?
Opisz sytuację i wyślij na adres redakcji lub
ratujzglowa@gmail.com. Współpracujący
z nami ratownik medyczny udzieli odpowiedzi na każde pytanie, a na najciekawsze odpowiemy na łamach czasopisma.

REKLAMA
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Jak zwiększyć efektywność
pracy maszyn leśnych?
Kamil Szarmach

Oczekiwany wynik finansowy firmy w znacznej części zależy od umiejętnego zarządzania
zespołem i właściwej organizacji pracy. Nie inaczej jest w firmach leśnych, które sukcesywnie inwestują w swój potencjał osobowy i techniczny. Nad tym, jak zwiększać efektywność
pracy maszyn leśnych zastanawiali się uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi

L

74

iczba wysokowydajnych maszyn
leśnych w Polsce, takich jak harwester i forwarder, wciąż wzrasta. I choć nadal większość drewna
w Lasach Państwowych pozyskuje się
metodą ręczno-maszynową („Drwal”
3/2019), to potencjał maszynowy, jakim dysponują firmy leśne, pozwala
na wiele więcej.

właściwych rozwiązań technicznych
oraz poprzez lepszą organizację samej pracy. Biorąc pod uwagę to, że
gros z nich wiąże przyszłość z pracą na maszynach leśnych, a ich opinia, mimo młodego wieku, jest już
mocno ugruntowana, warto pochylić
się nad proponowanymi przez nich
rozwiązaniami.

Twórcza burza mózgów

Na poważnie:

Rokrocznie kilkunastu absolwentów
szkoły leśnej w Tucholi opuszcza placówkę z uprawnieniami na obsługę
wysokowydajnych maszyn leśnych.
W ramach zajęć szkolnych sporo
czasu poświęca się na zagadnienia
związane z odpowiednim zarządzaniem zespołem ludzkim i organizacją
pracy.
Pozwoliłem uczniom na całkowitą swobodę w czerpaniu pomysłów,
puszczenie wodzy fantazji podczas
przedmiotów zawodowych i otrzymałem mnóstwo ciekawych koncepcji.
Choć niektóre wydały się oczywiste,
to inne potrafiły zaskoczyć. Młodość
bywa bezkompromisowa, a jej spojrzenie na codzienne tematy może
pozwolić zobaczyć to, co do tej pory
było niezauważalne. W swojej pracy uczniowie zastanawiali się nad
zwiększeniem efektywności pracy maszyn leśnych poprzez oddziaływanie
na samego operatora, zastosowanie

 premie pieniężne za dużą
wydajność,
 rozliczenie akordowe,
 dodatkowe szkolenia dla operatorów
(mimo zdobytych już uprawnień),
 wyposażanie pracowników w materiały edukacyjne, szkoleniowe,
 organizowanie różnego rodzaju
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Fot. K. Szarmach (5)











zawodów operatorów, co zmobilizowałoby pracowników do zwiększania swoich możliwości lub pozwoliło podejrzeć pracę innych
operatorów,
zmniejszenie liczby sortymentów,
całkowite wykluczenie lub przynajmniej zminimalizowanie sortymentów krótkich, jak 1,20 m,
preferowanie stosów nieregularnych,
kumulowanie powierzchni blisko
siebie, ograniczanie przejazdów
maszyn między powierzchniami,
cięcie zrębów i trzebieży od A do
Z, a nie „na raty”,
właściwie zaprojektowane szlaki
operacyjne,
wyznaczanie drzew jaskrawą farbą,
nie zaciosami,

Obecnie nawet monokultury sosnowe tnie się na raty, co znacząco obniża efektywność drogich maszyn leśnych

Tradycyjne wyznaczanie drzew do wycięcia zaciosami jest często niewidoczne z kabiny operatora
 znajomość przez operatora podstaw mechaniki,
 zakup zestawu słuchawkowego,
który umożliwia rozmowę przy jednoczesnym operowaniu maszyną,
 zwiększenie zaufania do operatora, zamiast ciągłej kontroli pozwolić mu na swobodę,
 rozmowa szefa z operatorem, potwierdzająca zainteresowanie samym pracownikiem, nie tylko
maszyną,
 dobra atmosfera w firmie,
 pochwały za dobrą pracę, niewywieranie presji wyniku,
 organizacja firmowych spotkań
integracyjnych,
 zmiany trwające nie więcej niż osiem
godzin, co ograniczy zmęczenie,
 zarówno firma, jak i sami operatorzy powinni mieć dobry kontakt
z leśniczym,
 omawiać błędy w cztery oczy.

z systemu godzinowego na akordowy. Ma to swoje wady i zalety, choć
większość już teraz woli płacić za metr,
a nie za czas pracy. Bardzo ciekawym
zapisem jest ten o zawodach, ponieważ rywalizacja zawsze wpływa mobilizująco. Zrywkarze też mają swoją
odmianę zawodów, ale wciąż są one
mało popularne. A szkoda. O wiele lepiej kwestia zawodów wygląda wśród
drwali, którzy mają w czym wybierać.
Stosy regularne nie są już powszechne, choć zdarzają się jeszcze te palikowane, ale stanowią raczej rzadkość.
Wspomniane szlaki operacyjne również nie powinny być kwestią sporną, jak to dawniej bywało. Warto dodać, że wytyczne do ich projektowania znów się zmieniły i ich dopuszczalna szerokość nie wynosi już 4–5 m (jak
regulowało zarządzenie nr 35 dyrektora generalnego LP z 2016 roku) dla
zrywki nasiębiernej, a maksymalnie
4 m (w szczególnych okolicznościach
więcej), o czym mówią nowe „Zasady
użytkowania lasu” („Drwal” 2/2020).
Sporo uwag odnosiło się do samego komfortu pracy i dobrej atmosfery w firmie. Ciekawym zapisem jest
ograniczenie zmiany do czasu podstawowego, bez nadgodzin. Pytanie tylko, czy w dobie częstego braku wyspecjalizowanych operatorów firmy leśne
stać na jedynie osiem godzin pracy

maszyny w ciągu dnia. Uwagę przykuwa propozycja omawiania błędów
w cztery oczy, nie na forum. Niby oczywiste, bo któż z nas chciałby spotkać
się z krytyką przy wszystkich?

Na wesoło
 stawianie kontenerów mieszkalnych
dla pracowników blisko powierzchni,
 kompatybilna z fotelem toaleta,
która wykluczy potrzebę opuszczania kabiny maszyny,
 kroplówka,
 darmowe konsultacje z urologiem,
 bonusy w postaci papierosów
i słodyczy,
 wyposażenie operatora w napoje
energetyczne, aby przez dłuższy
czas mógł pracować na wysokich
obrotach,
 ekspres do kawy,
 owocowe czwartki,
 odwiedziny młodych studentek
w kusych strojach,
 zatrudnienie specjalnej ekipy mechaników jak w Formule 1, która
w razie konieczności szybko naprawi maszynę,
 operator powinien być bez rodziny
i najlepiej z dużym kredytem,
 zamontować telewizor i oświetlenie
disco, aby w przerwie nie było nudno,
 voucher na siłownię, żeby po siedzącej pracy operator mógł zaznać

Komentarz
Ograniczenie liczby sortymentów i wyeliminowanie tych najkrótszych to stale pojawiające się postulaty wśród
przedsiębiorców. Mimo że niektóre
nadleśnictwa odchodzą od najkrótszych sortymentów, to inne wciąż kurczowo się ich trzymają. Jednym z podawanych powodów obniżania wydajności maszyn jest częste przerywanie
ich pracy, co uznaje się za istną bolączkę firm leśnych. Najprostszą drogą
zwiększenia wydajności jest przejście

Zrywkę krótkich sortymentów najlepiej skomentowaliby sami operatorzy. Jednak
ich wypowiedzi prawdopodobnie należałoby ocenzurować
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ruchu, a jego organizm wytwarzał
endorfinę, co uczyni go szczęśliwszym człowiekiem. Warto pamiętać
o tym, że wysportowany operator
szybciej wymieni zerwany przewód
hydrauliczny niż ten otyły,
 pomalowanie harwestera na czerwony kolor, dzięki czemu ścinka będzie szybsza, a sam harwester stanie się bardziej prestiżowy;
można dodatkowo ozdobić go np.
w błyskawice,
 zakupić ubiór służbowy, też czerwony, żeby tak jak maszyna mógł
szybciej pracować,
 zmienić symbol John Deere na
dzika, bo dzik jest szybszy,
 fotel z opcją masażu,
 rękawice gamingowe,
 joga podczas przerwy, aby zniwelować stres,
 przed każdym rozpoczęciem pracy przytulić operatora i powiedzieć
mu jakieś miłe słówko,
 radio z możliwością odtwarzania
pakietu audiobooków. Radio nie
powinno udostępniać informacji
na temat bieżących wydarzeń politycznych w kraju,
 zakupić operatorowi płytę muzyczną jego ulubionego artysty, aby
podczas pracy mógł sobie puścić
swoją muzykę i pracować z uśmiechem na twarzy,
 należy wypisać w kabinie kilka motywujących cytatów, np.:
„Jedni pracują jak pszczoły, drudzy
wybierają miód” (Bądź pszczołą)
~Tadeusz Gicgier
„Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana” ~Albert Einstein

Stosy regularne też ograniczają wydajność. Zwłaszcza jeśli trzeba palikować, gdy
ziemia jest zmarznięta
stawianie kontenerów mieszkalnych
w lesie, podpinanie operatorów do
kroplówek i ograniczanie przerw na
potrzeby fizjologiczne brzmią dość
brutalnie, ale to celowo zamieszczony
humor (mam nadzieję, że nikt z tego
nie skorzysta). Za przejaw troski należy uznać zapewnienie darmowych
konsultacji z urologiem. Fotele z masażem czy czajniki do kawy już się
w takich maszynach spotyka. Samo
przytulenie operatora i szeptanie mu
miłych słówek do ucha może zostać
dziwnie odebrane, zważywszy, że zdecydowana większość pracujących w lesie to mężczyźni. Z kolei joga, a więc
coś dla ducha i spokoju umysłu, czy
po prostu ogólna aktywność sportowa,
wskazane są na każdym stanowisku
pracy, a tam gdzie mamy do czynienia
z pracą siedzącą – zwłaszcza. Przecież
opracowane są nawet programy rozgrzewki dla operatorów. Tylko kto
je stosuje? I dlaczego prawie nikt?
A proponowane bonusy w postaci
słodyczy czy słodzone napoje, choć
negatywnie wpływają na zdrowie, to

na pewno mogą czas w pracy umilić.
Wszystko, co niezdrowe, zrekompensują owocowe czwartki.

Podsumowanie
To, co daje do myślenia, to fakt, że potencjalni kandydaci na operatorów
sporo uwagi poświęcają nie samej wysokości wynagrodzenia. Ważne są dla
nich takie kwestie jak odpowiednio
zaplanowany program motywacyjny,
ciągły rozwój zawodowy czy dobra atmosfera w zespole. Zakładając, że to
autorzy powyższych propozycji mogą
docelowo uzupełnić częste braki kadrowe firm leśnych, może warto niektóre z nich rozważyć. Bo samo zwiększanie wynagrodzenia (nawet jeśli
jest z czego dokładać) to nie wszystko. Może należy szukać wśród działań
typowo pośrednich, wierząc, że decyzyjni zaczną z części tych pomysłów
korzystać. Niekoniecznie z propozycji „na wesoło”, bo tam o sam humor
chodziło. A jak dobrze wiadomo, humor to zdrowie, a to już pierwszy krok
do efektywniejszej pracy!
C

Komentarz
Widać, że w tej części znów sporo
miejsca poświęcono samemu komfortowi. Choć obecność młodych studentek w kusych strojach może przynieść
efekt odwrotny od spodziewanego, to
właściwa muzyka, która łagodzi obyczaje – czemu nie! Z drugiej strony
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Kłoda, czyli to, co tygryski lubią najbardziej

LOGSET

Niech świąteczny czas będzie pełen miłości
i ciepła domowego ogniska,
a także przyniesie nadzieję na lepsze jutro.

Z HISTORII LEŚNICTWA

Nowości sprzed pół wieku –
korowarka mechaniczna
Redakcja

Kontynuujemy cykl przypominający nowinki techniczne i innowacyjne rozwiązania zaprezentowane podczas pokazu nowego sprzętu leśnego, który odbył się na terenie nadleśnictwa Spała w październiku 1966 roku. W bieżącym numerze – korowarka mechaniczna
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NA FAJRANT

Drewno nie zając...?
Redakcja

Nieoceniony twórca blogu „Lecą Wióry”, ukazujący w krzywym zwierciadle różnorakie aspekty, jak się okazuje, nie do
końca idealnego polskiego modelu leśnictwa, z właściwą sobie
swadą tym razem wziął na warsztat perypetie współpracy
leśniczych z przewoźnikami. Przytaczamy wpis z 18. października br. pt. „Ucieszna rozmowa leśniczego z przewoźnikiem”
– Trzy miejsca.
– Aha…Trzy…No to pojutrze się widzimy… A nie, Mieciu… Nie wypali!
Zapomniałem, że pojutrze mam przegląd żurawia, a zanim tam pojadę, zrobią, przejrzą, nasmarują, to cały dzień
mi zejdzie… Romeczku! Umówmy się
od razu na poniedziałek! Raniutko tylko do G. skoczę, na powrót mam kursik
do K. i koło trzeciej będę u ciebie!
– W poniedziałek! Trzymam za słowo!
– No to super, Krzysiu! Do wtorku!
– Poniedziałku…
– W poniedziałek nie mogę, bo przyczepa na przegląd idzie…
– No do wtorku!
– Do wtorku…
A we wtorek też nic z tego nie wyszło,
bo przyczepa przeglądu nie przeszła.

C
Źródło: blog „lecą wióry”

REKLAMA

– Uszanowanie Mareczku, a może byś
tak zawitał do mnie po ten kursik papierówki? Już dwa tygodnie jak jedziesz!
– Kierowniku kochany! Magazy-nierze
i spedytorze! Za godzinkę będę!
– Super! Nareszcie! A gdzie jesteś?
– Pod Toruniem!
Chrobotanie w słuchawce:
– Gdzie?!
– Pod Toruniem, sympatyczny
kierowniczku!
– To przecież z pięćset kilometrów, jakże tu za godzinę u mnie będziesz?
– No to jutro, Zygmusiu kochany!
Jutro będę! Z samego rana! O czwartej!
Tylko w G. się rozładuję i zaraz u ciebie
jestem!
– No to nie będziesz o czwartej, bo przecież G. od szóstej drewno przyjmuje…
– No to po południu będę, Stasieńku!
Po południu! Godzina trzecia melduję się u ciebie. Tylko trzy szybkie kursiki zrobię do C. do tartaku i do
osiemnastej się wyrobię…No
to tak o siódmej będę!
– O dziewiętnastej?
– A co, nie pasuje? No
to nie ma sprawy, bo mi
też trochę nie. Pojutrze
przyjadę! Rano szybki
kursik muszę zawieźć
do kołchoźnika, zaraz potem jeden
do C. i wtedy ląduję u ciebie! A dużo
masz zbierania…

www..net.pl
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GRUDZIEŃ

KALENDARIUM
30 listopada – 4 grudnia
– submisja drewna cennego w RDLP
Kraków; składnica zlokalizowana na
terenie szkółki leśnej w leśnictwie
Jodłówka, nadleśnictwo Brzesko
30 listopada – 5 grudnia
szkolenie: instruktor ścinki drzew,
organizowane przez ATJ s.c., Porażyn,
teren nadleśnictwa Grodzisk
30 listopada – 9 grudnia
szkolenie: drwal pilarz, organizowane
przez ATJ s.c., Porażyn, teren
nadleśnictwa Grodzisk
4 grudnia
seminarium naukowe w formie
online „Gospodarowanie truflą
letnią w lasach i na plantacjach.
Opracowanie zasad użytkowania
i promocji trufli jako specjalnego
produktu leśnego”, organizowane
przez Instytut Badawczy Leśnictwa
11 grudnia
Międzynarodowy Dzień
Terenów Górskich
14 grudnia
webinarium z cyklu „Drzewa w mieście
– wiedza od A do Z” cz. 4 „Standardy
postępowania z drzewami w mieście
– wskazania do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia”, organizowane
przez Dendros, platforma ClickMeeting
21 grudnia
początek astronomicznej zimy
– najkrótszy dzień roku

Fot. Anna Rawka

28 grudnia
wysyłka „Drwala” nr 1/2021
do prenumeratorów

grudzień
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OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA

` Poszukujemy pilarza i pomocnika leśnego,
wysokie zarobki, wymagane prawo jazdy
kat. B. Tel.: 32-410-30-60,
e-mail: sekretariat@zupil.pl
` Praca w Niemczech dla pilarza, atrakcyjne
warunki zatrudnienia. Tel.: 669-150-340
` Zatrudnimy pilarza z doświadczeniem.
Tel.: 32-410-30-60 lub 693-715-577,
sekretariat@zupil.pl
` Zatrudnię operatorów ciągnika oraz
maszyny leśnej. Tel.: 666-012-163
` Zatrudnię od zaraz brygady lub
podwykonawców do pracy w lesie.
Tel.: 508-246-056
` Zatrudnimy do pracy pilarzy i drwali
z uprawnieniami. Zapewniamy
atrakcyjne warunki. Zupil sp. j.
Tel.: 693-715-577,
e-mail: sekretariat@zupil.pl;
www.zupil.pl
` Szukam pracy dla maszyn leśnych typu
harwester i forwarder. Tel.: 508-246-056
` Poszukujemy do pracy firmy z zestawem
zrywkowym. Tel.: 666-012-163
` Poszukujemy operatora
harwestera z doświadczeniem.
Tel.: 693-715-577, 609-160-000,
e-mail: sekretariat@zupil.pl

USŁUGI

` Zlecę wycinkę – samosieje. Wrocław.
Najchętniej całe ekipy. Tel.: 663-549-559

` Regeneracja podzespołów hydrauliki
siłowej. ORSystem J. Opoczyński,
ul. Zapolskiej 8, 89-500 Tuchola.
Tel.: 793-383-635
` Wykonam zrywkę drewna własnymi
maszynami. Tel.: 666-012-163
` Wykonamy pozyskanie maszynowe, od
II klasy wieku po zręby. Tel.: 500-201-333,
e-mail: uslugilas58@wp.pl
` Firma szuka zleceń na województwie
pomorskim. Tel.: 516-852-192,
e-mail: chm.agata@o2.pl
` Usługi mulczowania, rekultywacja
terenów, rozdrabnianie samosiewów.
Tel.: 695-869-704, www.mulczer.eu
` Przyjmę zlecenia na maszynowe
pozyskanie i zrywkę drewna.
Tel.: 508-246-056
` Rozdrabnianie, mulczowanie, zrywka
drewna, orka leśna. Tel.: 691-775-240

MASZYNY

` Sprzedam nowy rębak bębnowy
(homologacja - dopuszczenie do ruchu,
silnik 40 KM) Skorpion 280 SDBG.
Tel.: 41-26-36-823
` Sprzedam rębak bębnowy do tartaku
(silnik elektryczny 55kW) Skorpion 500EB/2.
Tel.: 41-26-36-823
` Polskie zestawy (multiplikator + pompa)
do przyczep leśnych na WOM.
Tel.: 505-445-809
` Pompy hydrauliczne, tłoczkowe do przyczep
leśnych. Polska produkcja. Tel.: 884-002-141

` Do sprzedania FORWARDER VIMEK
606TT, cena: 99 000 zł. Tel.: 790-898-301
` Do sprzedania CIĄGNIK JOHN DEERE
6930, cena: 330 000 zł. Tel.: 790-898-301
` Do sprzedania CIĄGNIK FENDT 936
VARIO, cena: 270 000 zł.
Tel.: 790-898-301
` Do sprzedania FORWARDER
TIMBERJACK 1010, cena: 130 000 zł.
Tel.: 790-898-301
` Do sprzedania CIĄGNIK JOHN DEERE
8420, cena: 199 000 zł. Tel.: 790-898-301
` Do sprzedania CIĄGNIK JOHN DEERE
6190R, cena: 189 000 zł.
Tel.: 790-898-301
` Kupię maszynę leśną – harwester
(najlepiej Komatsu lub przejmę leasing), wiek
maszyny: do 3 lat. Tel.: 786-955-401

INNE

`Tartak świerkowy: długość 11,80 m,
cena 42€ za m; kłoda: długość 5 m,
cena: 33€ za m, papierówka: paleta,
cena 27€; opał: długość 2 m, cena do
negocjacji; drewno do odbioru w lesie.
Tel.: 786-955-401
`Kupię prywatne lasy. Tel.: 666-012-163
`Szkolenia w zakresie stosowania
środków ochrony roślin. Jesteśmy
zarejestrowani w WIORiN.
Tel.: 604-506-229,
e-mail: k.gapinski@wp.pl,
www: http://www.not-szczecin.pl
Część ogłoszeń pochodzi z portalu www.drwal.net.pl.
Ty też skorzystaj z bezpłatnej opcji (szczegóły poniżej)!

JAK DODAĆ OGŁOSZENIE

1. SMS

2. WWW

Podaj treść ogłoszenia
poprzedzoną hasłem:

Skorzystaj z formularza dostępnego
na www.drwal.net.pl.

•	ogłoszenie drukowane:
TC.DRWAL.treść_smsa
•	ogłoszenie internetowe:
TC.DRNET.treść_smsa
Podaj numer telefonu kontaktowego, jeśli jest inny
niż ten, z którego wysyłasz SMS. Maksymalna liczba
znaków: 60. Termin nadsyłania ogłoszeń do druku:
do 10 dnia każdego miesiąca.

Wyślij SMS pod numer 70068.
Regulamin: www.drwal.net.pl/regulamin_ogloszen
Uwaga! Usługa działa w sieciach operatorów: Plus GSM, T-mobile, Orange, Play.
Właściciel serwisu: oikos@oikos.net.pl. Serwis SMS obsługuje Dotpay.pl. Koszt
przesłania wiadomości: 0,62 zł brutto. Regulamin Dotpay dostępny pod adresem:
http://www.dotpay.pl/regulaminsms, reklamacje można składać na:
http://www.dotpay.pl/reklamacje/platnosci-sms

Ogłoszenia publikowane są w wybranych drukowanych wydaniach „Drwala” lub na stronie internetowej.
Skorzystaj z opcji zamieszczenia dłuższych ogłoszeń.
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SPIS REKLAM
Agroforest
Arcon Polska
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Forex
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OTL Jarocin
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