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W  listopadzie firma ForTech Serwis Maszyny dla Leśnictwa („Drwal” W  listopadzie firma ForTech Serwis Maszyny dla Leśnictwa („Drwal” 
1/2019) zorganizowała na terenie podkarpackiego nadleśnictwa Strzyżów 1/2019) zorganizowała na terenie podkarpackiego nadleśnictwa Strzyżów 
pokaz technologii pozyskania i zrywki w warunkach górskich lasówpokaz technologii pozyskania i zrywki w warunkach górskich lasów

Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. to znany w Polsce producent ciągników Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. to znany w Polsce producent ciągników 
rolniczych z siedzibą w Mrągowie. Właścicielem spółki jest indyjska firma rolniczych z siedzibą w Mrągowie. Właścicielem spółki jest indyjska firma 
Escorts Ltd., licząca się nie tylko w Indiach, lecz także za granicą. Traktory Escorts Ltd., licząca się nie tylko w Indiach, lecz także za granicą. Traktory 
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również pracować w przedsiębiorstwach leśnychrównież pracować w przedsiębiorstwach leśnych

www.zawodydrwali.info – portal poświę-
cony zawodnikom i  zawodom drwali. Wszelkie 
informacje o  samym sporcie, jego historii czy 
zawodnikach, zdjęcia, harmonogram najbliższych 
imprez, a także dostęp do największej bazy wyni-
ków, systematycznie i na bieżąco uzupełnianej

Możliwości wdrożenia do praktyki leśnej innowacyjnych metod pomiaru Możliwości wdrożenia do praktyki leśnej innowacyjnych metod pomiaru 
drewna były tematem przewodnim konferencji, która odbyła się w Po-drewna były tematem przewodnim konferencji, która odbyła się w Po-
znaniu w drugiej połowie listopada. W centrum zainteresowania znalazły znaniu w drugiej połowie listopada. W centrum zainteresowania znalazły 
się systemy fotooptycznesię systemy fotooptyczne
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D rodzy Czytelnicy „Drwala”, 
Przedsiębiorcy,  Leśnicy, 
Uczniowie szkół leśnych! 

Oddajemy do Waszych rąk szczegól-
ny numer pisma, poświęconego pro-
blemom sektora usług leśnych we 
wszystkich jego aspektach. TO JUŻ 
DWUSETNY NUMER!!! To nasz 
wspólny sukces, bo przecież nie ist-
nielibyśmy bez Was. Serdeczne dzię-
ki za to!

Nasz zespół redakcyjny z pasją i za-
angażowaniem tworzy kolejne wyda-
nia miesięcznika. Od kilkunastu lat 
dokładamy starań, aby dostarczać 
rzetelne informacje oraz różnorod-
ne opinie dotyczące wyzwań, z jakimi 
mierzą się zarówno pojedyncze firmy 
leśne, jak i cała branża. Pierwszy nu-
mer ukazał się w roku 2004. Był to bez 
wątpienia znamienny rok w najnow-
szej historii – Polska weszła do Unii 
Europejskiej. Borykające się z różno-
rodnymi problemami firmy leśne, po-
ruszające się w labiryncie przepisów 
prawnych i gąszczu nowinek technicz-
nych, wytworzyły niszę. Wypełniła ją 
Oficyna Wydawnicza Oikos, wpro-
wadzając na rynek nowe czasopismo 

– „Drwal”. Było ono odpowiedzią na 
głód informacji rozwijającego się leś- 
nego sektora usługowego, od lat sta-
nowi źródło rzetelnej informacji dla 
przedsiębiorców, jest poradnikiem 
i  przewodnikiem po różnorodnych 
aspektach tej skomplikowanej bran-
ży, a jednocześnie platformą wymia-
ny doświadczeń i przemyśleń, umoż-
liwiającą również stawianie trudnych 
pytań na szerszym forum. 

Wysiłki naszej redakcji zostały do-
cenione prestiżowymi nagrodami. 
W 2017 roku Towarzystwo Kultury 
Technicznej przyznało „Drwalowi” 
nagrodę Numerus Primus inter Pares 
(„najlepsi z najlepszych”). Tym sa-
mym „Drwal” dołączył do zaszczyt-
nego grona najlepszych czasopism 
popularyzujących naukę i  techni-
kę („Drwal” 7/2017). W 2019 roku 
został wyróżniony Nagrodą Lasów 
Państwowych im. Adama Loreta 
w  dziedzinie mediów za, jak napi-
sano w  uzasadnieniu, wspieranie 
działalności prywatnego sektora 
usług leśnych i  nieunikanie tema-
tów trudnych i  kontrowersyjnych 
(„Drwal” 8/2019). Sukcesy naszego 

miesięcznika cieszą nas tym bar-
dziej, że „Drwala” tworzymy z my-
ślą o Was. To dla Was staramy się 
być najlepszymi z najlepszych. Bez 
Waszego wsparcia nie byłoby nas. 
A zatem – prenumerujcie, bo pisze-
my, aż wióry lecą!

Z okazji wydania dwusetnego nu-
meru mamy specjalną propozycję 
dla naszych wiernych Czytelników. 
Znamy przedsiębiorców, którzy 
w swoich archiwach mają wszystkie 
wydania „Drwala” od początku jego 
istnienia i co jakiś czas sięgają po nu-
mer sprzed lat, szukając przeróżnych 
informacji. Jeśli chcecie do nich dołą-
czyć, a brakuje Wam kilku numerów 
z  lat 2004–2020 – napiszcie do nas 
na adres drwal@oikos.net.pl. Jeżeli 
egzemplarze te zachowały się jesz-
cze w naszym archiwum – prześlemy 
je za pół ceny (sprzedaż promocyjna 
obowiązuje od 1 stycznia do 28 lute-
go 2022 r.). 

Tymczasem życzymy użytecznej i cie-
kawej lektury naszego miesięcznika. C
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Od kilku lat można zaobserwować pewien trend 
na rynku usług leśnych, który wyraźnie wska-
zuje, że nie zawsze da się rozstrzygnąć prze-

targi tak, by z początkiem roku z werwą ruszyć z praca-
mi. Coraz częściej i w coraz większej liczbie nadleśnictw 
w kraju okazywało się, że opóźnienia miesięczne, kwartal-
ne czy (niestety) półroczne się trafiają. Z roku na rok ta-
kich „przypadków” mieliśmy coraz więcej. Jaki zatem bę-
dzie w tym kontekście rok 2022?

Ciemność, widzę ciemność…
Nim pobawimy się w proroków, warto podkreślić, że na 
obecną sytuację na rynku usług leśnych wpływ miało kil-
ka czynników. Pierwszy był rynek pracy robotników leś- 
nych, który się kurczył nie tylko ze względu na niskie płace, 
trudne warunki czy inne, atrakcyjniejsze opcje, lecz tak-
że z uwagi na politykę socjalną państwa. Jakby tego było 
mało, trafiła się nam zaraza, potęgowana bezradnością 
rządzących w podejmowaniu trudnych decyzji. Jej efek-
tem (pandemii i bezradności) stała się galopująca infla-
cja, nagły skok cen paliw i, co dla niektórych może być 
pozytywne, cen surowców produkcyjnych, w tym drewna. 
Niestety, polityka fiskalna państwa oraz coroczny wzrost 
płacy minimalnej, a także obietnice kolejnych socjalnych 
benefitów nie pomogły. 

Sytuacja na leśnym podwórku nie była lepsza. Pandemia 
wymusiła w Lasach cięcia kosztów, a te przełożyły się na 
pracę wykonawców i podwykonawców, zgodnie z myślą 

obarczania kosztami tych pod nami. Argument braku pie-
niędzy zdominował przetargi na rok 2021, sprawiając co-
raz więcej kłopotów przede wszystkim wykonawcom, ale 
też zleceniodawcom (niektóre jednostki do jesieni nie roz-
strzygnęły wszystkich zaplanowanych działań gospodar-
czych). Jakby tego wszystkiego było mało, Lasy zapowie-
działy zmianę w katalogach, a następnie ją wprowadziły, 
bez szerszych konsultacji branżowych. 

Ogólnie sytuację przed przetargami na rok 2022 można 
zapewne określić słowem cenzuralnym, ale jakoś akurat ta-
kie mi do głowy w tym przypadku nie przychodzi. Podobnie 
jak całym rzeszom przedsiębiorców, którzy końcówkę 
roku mieli niewesołą: brak informacji o systemie przetar-
gów w Lasach, systemie rozliczeń z fiskusem, ewentualnych 
przeciwdziałaniach w związku z czwartą falą koronawirusa 
i obostrzeniami. Jednak teraz, u progu nowego roku, wiemy 
już ciut więcej: działań antycovidowych de facto brak, poli-
tyka fiskalna idzie na żywioł, a w Lasach przetargi się roz-
strzygnęły zdumiewająco łatwo. Albo i nie.

Analiza i tabela
Dość jednak żarcików. Tradycyjnie już postanowiliśmy 
przyjrzeć się temu, co w  leśnych przetargach piszczy. 
Przeanalizowaliśmy po jednym nadleśnictwie w każdej 
z siedemnastu dyrekcji (wybór losowy, według schema-
tu piąte od góry). Pod uwagę braliśmy tylko dwa aspekty: 
kwotę planowaną i oferowaną. Całość danych prezentuje-
my w tabeli. 

Kwestia przetargów na rok 2022 od długiego czasu budziła emocje i to się na razie nie zmie-
ni. Czy nastąpił wieszczony armagedon, czy może mamy jednak do czynienia z przebudze-
niem mocy wśród leśników i przedsiębiorców?

Przetargi 2022 – przebudzenie mocy?
Bartosz Szpojda

Fot. D. Klawczyński 
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Uwagi ogólne: pakiety zazwyczaj obejmowały leśnictwo 
lub ich grupę. Pojawiały się pakiety specjalistyczne: pozy-
skanie i zrywka, szkółkarskie, przeciwpożarowe lub zwią-
zane z gospodarką łąkową, łowiecką czy przygotowaniem 
gleby. Wszędzie to cena była decydująca. Przetargi ogła-
szano na rok. Ważne: oferenci na ogół publikują kwoty 
w wysokości brutto, ale w jednym przypadku jest to war-
tość netto. Ze względu na niejednolitą wysokość VAT-u na 
różne działania, przytaczamy dane w  taki sam sposób. 
(Wartość tę można jednak uśrednić do ok. 9% i taką kwo-
tę dodać do szacunków Lasów). Niektóre jednostki poda-
wały wysokość oferty z dodatkową kwotą stanowiącą tzw. 
opcję. Wszystkie kwoty, ze względów wizualnych, zostały 
matematycznie zaokrąglone.

Wnioski ogólne: w większości analizowanych jednostek 
przetargi rozstrzygnięto, choć są takie, które albo późno 
planują je otworzyć, albo już w trakcie trwania zmieniają 
datę otwarcia (przyczyny formalne lub związane z wysoko-
ścią oferty). Większość ofert zgłaszają konsorcja; najczę-
ściej składana jest jedna oferta na jeden pakiet. Wysokość 
ofert oscyluje wokół ceny proponowanej.

Pierwsza jaskółka jedi?
Materiały do tego tekstu zbierałem od połowy listopada 
do połowy grudnia. W tym czasie gros przetargów roz-
strzygnięto, część jednak została powtórzona (brak ofert 
lub przekroczona cena), a niektóre ogłoszono ponownie. 
Zazwyczaj nie ma problemu, gdy stawka oscyluje wo-
kół wyliczeń Lasów, ale pojawia się w momencie znacz-
nych przekroczeń. Część takich przetargów zapewne jed-
nak zostanie powtórzona, patrząc na podobne działania 
w innych jednostkach. Warto jednak już teraz zaznaczyć, 
że powtórzenie przetargu częstokroć przewiduje kwotę 
zbliżoną do tego, co pojawiło się w ofertach (choć nie 
zawsze). Co to oznacza? Z jednej strony pokazuje, że 
są miejsca, w których przedsiębiorcy potrafią się zjedno-
czyć, podzielić pracą i walczyć o swoje (i pracowników) 
pieniądze, bez pokazywania środkowego palca kolegom 
(i pracownikom), czyli bez schodzenia z ceną poniżej 
kosztów. Z drugiej świadczy o tym, że są w Lasach tacy 
nadleśniczowie i dyrektorzy, którzy nie tylko na czapko-
waniu przełożonym się skupiają, ale wiedzą, że bez wyko-
nawców ich los nawet przy niebotycznej koniunkturze na 
surowiec (i podobnej cenie) jest marny. 

Czy mamy do czynienia ze swoistym przebudzeniem 
mocy wśród przedsiębiorców i leśników? A może jednak 
ziszczą się czarne sny z lata i jesieni tego roku, przynaj-
mniej w odniesieniu do prac leśnych? To pytanie pozosta-
wiamy jeszcze bez odpowiedzi. Będziemy się jednak spra-
wie przyglądać.   C
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Przetargowa masa krytyczna
Co zrobić, żeby przetrwać – to była istota spotkania przedsiębiorców leśnych pracujących 
w zasięgu katowickiej RDLP, do którego doszło w połowie listopada, po ogłoszonych postę-
powaniach przetargowych w tutejszych nadleśnictwach 

Marek Bodył 

I nicjatorem zebrania, w którym wzięło udział ok. 30 przed-
siębiorców, zarówno zrzeszonych w Stowarzyszeniu, jak 
i niezrzeszonych, był katowicki oddział SPL. Obecnych 

łączyło to, że jeszcze chcą pracować w lesie, jeszcze nie 
zmieniają profilu swojej działalności gospodarczej. Jak 
stwierdzono z przekąsem, głównym organizatorem były 
Lasy Państwowe: – Bo żeby nie ich poczynania, to nie trzeba 
by się spotykać i naradzać. A jakie to poczynania? Jak w ca-
łej Polsce – oderwane od realiów rynkowych zaplanowane 
w kosztorysach nakłady na usługi leśne. Wyniki obliczeń 
potencjalnych wykonawców pokazują, że stawki jednostko-
we za pozyskanie kubika, zastosowane w kalkulacjach kato-
wickich nadleśnictw na rok 2022, były nawet o 30% niższe 
w stosunku do stawek wynikających z rozstrzygnięć przetar-
gowych na rok 2021. 

Punkt widzenia RDLP 
Na początku spotkania Tomasz Parzentny, prezes oddziału 
SPL w Katowicach, przeczytał odpowiedź na pismo, któ-
re wystosował w sierpniu do RDLP, zgodnie z dobrą prak-
tyką prowadzenia dialogu między przedsiębiorczością leś- 
ną a regionalną dyrekcją. Zawarł w nim dwa pytania: 1) 
Czy jest możliwość otrzymania opisów czynności obejmu-
jących poszczególne pozycje katalogu norm przed ogłosze-
niem postępowań? 2) Czy w związku z wprowadzaną stan-
daryzacją prac leśnych możliwe byłoby udostępnienie przez 
Lasy przyjętej metodyki wyliczenia wartości zadania, jak 
i uśrednionych wartości nakładów jednostkowych przyję-
tych do kalkulacji?

Dyrekcja regionalna odpisała dopiero, gdy w nadleśnic-
twach wszystko zostało już policzone, przy obniżonych 
w stosunku do roku 2021 stawkach w pozyskaniu od kilku-
nastu do kilkudziesięciu procent (odpowiedź jest datowana 
na 13 października). I w taki oto sposób „wyjaśniła” meto-
dykę wyceny zadań, które zostały ogłoszone w przetargach: 
W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 10 sierpnia RDLP 
w Katowicach informuje, że w roku 2021 dyrektor generalny LP 
decyzją nr 19 z dnia 17 marca 2021 r. wprowadził opis standar-
du technologii wykonawstwa prac leśnych, zaktualizowany de-
cyzją nr 112 z dn. 4 października br. Całość ww. dokumentacji 

jest dostępna w każdym nadleśnictwie. Jednocześnie RDLP 
w Katowicach informuje, że w ramach regionalizacji powstał 
również tzw. standard regionalny, który rozszerza podstawowy 
dokument o czynności charakteryzujące daną rdLP. Odnośnie 
do udostępnionej przyjętej metodyki wyliczenia wartości zada-
nia i uśrednionych wartości nakładów jednostkowych przyję-
tych do kalkulacji wartości robót, RDLP informuje, że do wyli-
czenia wartości zadań przyjęto poniższe zasady: 1) wartość za-
planowanych zadań do realizacji w roku 2022 wynika z iloczy-
nu wartości rzeczowej pracochłonności katalogowej, przyjętej 
dla danej czynności, oraz jednolitej stawki godzinowej dla całej 
RDLP w Katowicach; 2) wartość zaplanowanych zadań w jed-
nostkach naturalnych została wyliczona przez podległe jednost-
ki na bazie danych z lat poprzednich. Należy tu zaznaczyć, że 
ilości te stanowią marginalny procent w stosunku do zadań za-
planowanych wg wskazań w pkt. 1.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że, jak już stwierdzili bar-
dziej wnikliwi przedsiębiorcy, w opisie standardu technolo-
gii wykonawstwa prac leśnych znalazły się rzeczy, za które 
do tej pory płacono osobno. Przykładowo drzewa, które 
przy ścince trzeba naciągać (przy sieciach, drogach czy bu-
dynkach) są liczone „w kubik”, jak normalne pozyskanie. 
Inny przykład – przy pozyskaniu maszynowym nadleśnic-
two może sobie zażyczyć w cenie pozyskania rozmieszcze-
nie gałęzi równomiernie po całym zrębie albo zgarnięcia 
ich w wały. A to są przecież dodatkowe koszty dla firmy 
wykonawczej. W standardzie czasami pojawia się też zapis: 
decyzja szczegółowa będzie podjęta na etapie zlecania. Jak 
w takiej sytuacji wykonawca przystępujący do przetargu ma 
wyliczyć wartość zadania z należytą starannością, skoro nie 
ma tylu istotnych informacji…?

Dość!
Zasadnicza część dyskusji dotyczyła tego, jak sytuacja po 
ogłoszeniu przetargów wygląda w różnych nadleśnictwach, 
czy w zaistniałej sytuacji w ogóle jest sens składać swoje 
oferty, a jeżeli tak, to na jakich zasadach. Przytaczamy wy-
brane wypowiedzi.

– Moim zdaniem trzeba w ofercie przyjąć takie stawki, przy 
których realnie da się pracować. Ja sobie nie wyobrażam, że 
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będę robił o 10% taniej, jak sobie zaplanowało nadleśnictwo, 
to jest niewykonalne. A gdzie inflacja? Rozmawiałem u sie-
bie z zastępcą. Powiedział, że kwoty „zaoszczędzone” na po-
zyskaniu zostaną przeznaczone na podniesienie stawek w ho-
dowli (stwierdzenie to wywołało gorzki śmiech na sali…). 
Tłumaczenie, że hodowla nadrobi to, co tracimy na pozyska-
niu, jest niedopuszczalne. A kto mi zagwarantuje, że my tę ho-
dowlę w ogóle będziemy robić? 

– Jeśli nawet utrzymalibyśmy na przyszły rok tegoroczne 
stawki, to nie rozwiązuje to problemu. Tzw. nowy polski ład 
spowoduje, że trzeba będzie zapłacić oprócz świadczeń zdro-
wotnych wyższe podatki. Podwykonawcom trzeba to zrekom-
pensować, bo uciekną z lasu. Jak im nie dasz min. 10–15% 
podwyżki w stosunku do tego, co im płaciłeś w tym roku, to 
nie będziesz miał ludzi w lesie. Tak samo jeśli chodzi o robot-
ników własnych. Też wszyscy chcą przynajmniej 10–15% pod-
wyżki. Jak im tego nie zapewnisz, to zostaniesz sam i będziesz 
sam z kosą latał albo płacił kary. 

– Nie ma mowy o utrzymaniu stawek. Podwyżka o 10% to 
jest nadal nic. Chcemy przystąpić do przetargu, ale podnosi-
my stawkę do wysokości, którą uważamy za właściwą. Choć 
mam dylemat, czy składać ofertę, bo z góry wiadomo, że zo-
stanie odrzucona. Moim problemem jest to, że całe swoje życie 
zainwestowałem w Lasy Państwowe, z wykształceniem włącz-
nie, i dzisiaj zostałem przez nich oszukany. Pracując blisko 
dużego miasta, mamy problem z ludźmi do pracy. Na pracow-
ników ze Wschodu też nie ma co liczyć, to jest tylko pierwszy 
dzień pracy, na drugi już ich nie ma. 

– Nadleśnictwo kalkuluje 20% w dół w  stosunku do 
stawek z br. Uznaliśmy, że dajemy ofertę o ok. 30% do 
góry w stosunku do tego roku. Wiem, że na trzy leśnictwa 
w ogóle nie będą składane oferty, dotychczas pracujące 
tam firmy wycofują się całkowicie, bo ekonomicznie to 
się nie opłaca. Jedna z tych firm pracowała tam od 15 lat 
i w tym roku padła. 

– Wyliczyliśmy, że nadleśnictwo kalkuluje 18% w  dół. 
A składamy 25% wyżej w stosunku do tego, co mamy teraz. 
Ich wyliczenie nas w ogóle nie interesuje. Nadleśniczy został 
o tym poinformowany. Powiedział: „Ja was rozumiem, ale co 
mogę poradzić? Zobaczymy, co góra powie”. 

– W naszym nadleśnictwie na pewno nie utrzymujemy sta-
wek, idziemy do góry, o 30%. Inflacja wynosi ponad 7% i bę-
dzie jeszcze wyższa, ZUS w górę o 5%, paliwo podrożało 

Fot. M. Bodył 
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o ponad 30%, zatem tu nie ma mowy o podwyżkach, tylko 
o zrównaniu z rzeczywistością. Bez tego nie ma sensu utrzy-
mywanie firmy. 

– W nadleśnictwie mają świadomość, że przetargi nie roz-
strzygną się ani w pierwszym, ani w drugim rozdaniu. Sami 
mówili – piszcie stawki takie, jakie uważacie za realne. 

– Myślę, że Lasy zrobią tak, że pierwsze przetargi będą uwa-
lone, w drugich pójdą tylko pakiety maszynowe, a hodowli 
z rok można nie robić. Były już takie lata u nas, że się nie ro-
biło hodowli. 

Siła optymizmu
– Ceny, za które Lasy sprzedają drewno, w ciągu roku wzro-
sły o ponad 100%. W takiej sytuacji przymierzanie się do 
podniesienia stawek o 25–30% jest niepoważne – mówił 
przedsiębiorca prowadzący firmę leśną od początku lat 90. 

– Uważam, że do przetargów należałoby przystąpić w nastę-
pujący sposób: nie odpuszczać, nie wycofywać się z bran-
ży, bo to jest najlepszy moment, żeby w końcu coś ugrać. 
Startować, tylko nie dawać stawek wyższych o 25%, tylko 
o 50%, i czekać na unieważnienie. Następuje drugi przetarg. 
I tu dołożyć jeszcze trochę albo przynajmniej dać w ofercie 
tyle samo, co w pierwszym. Składanie oferty wyższej o 25% 
w stosunku do bieżącego roku przy obecnym wzroście cen, 
oleju, kosztów pracy, spowoduje, że w tych 25% i tak się 
nie zmieścimy z wykonaniem, podwyżka o 35% to jest mi-
nimum. Proszę się nie bać i wchodzić z tak skalkulowaną 
ofertą na przetarg. Po unieważnieniu, bez obniżania, star-
tować na drugi przetarg. A jak ktoś ma nam wejść, jakiś fi-
nansowy samobójca, to i tak wejdzie, ale nie da rady robo-
ty wykonać. A jak jeden, drugi przetarg nie będzie rozstrzy-
gnięty, to leśnicy usiądą i się zastanowią, co zrobić, bo ktoś 
musi im robotę wykonać. Wystarczy, że ze trzy miesiące nie 
będziemy działali i w całej Polsce będzie afera, jak na ryn-
ku zabraknie surowca. Jak ktoś nie podniesie stawki i wygra 
przetarg, to wygra, ale długo nie pociągnie. A przegranym 
na takim terenie koledzy powinni pomóc przetrwać, dać 
podwykonawstwo. Albo trzeba szukać innych dróg zarobku. 
Tylko żal, że na naszych oczach ginie to wszystko…

Inny z przedsiębiorców pół żartem, pół serio podsumo-
wał te słowa, że w gruncie rzeczy nie można narzekać na 
Lasy i zastosowaną powszechnie, na przekór inflacji, za-
sadę zmniejszania nakładów na usługi leśne: – Lasy nam 
dają w  tym roku wielką szansę, szansę zjednoczenia się. 
Będziemy dzięki temu mieli większą siłę przebicia. 

Co dalej?
Główna konkluzja ze spotkania była taka, że w swoich ofer-
tach nie należy się sugerować abstrakcyjnymi kalkulacjami 
nadleśnictw, tylko przyjąć takie wartości, jakie faktycznie 

wychodzą. – Nie ma innego wyjścia. I zobaczymy, co będzie 
dalej. Będzie pewnie drugi przetarg. Albo i trzeci. To jest ryzyko, 
które musimy podjąć. Zakładam, że znajdą się mimo wszyst-
ko tacy, którzy złożą oferty tańsze. Ale jak taki desperat weź-
mie jeden czy dwa pakiety w jakiejś minimalnej cenie, czy jest 
w stanie to wykonać? I czy to zaspokoi też nadleśnictwo? Ktoś, 
kto zaniża ceny usług, podcina gałąź, na której nie tylko sam 
siedzi, ale na której siedzą wszystkie firmy. 

Co istotne, uznano, że każdy przedsiębiorca sam podej-
muje decyzję, o ile procent podnosi swoją ofertę w stosun-
ku do obecnych umów, aby nie dawać podstaw do podej-
rzeń zaistnienia zmowy cenowej. Wspólnie została obrana 
tylko pewna strategia. Podstawą jest zaoferowanie ceny od-
powiadającej obecnej sytuacji rynkowej, przy której jest re-
alne wykonanie zleceń i zapewnienie swoim pracownikom 
pensji adekwatnych do wykonywanej pracy, przy spełnieniu 
wszystkich wymogów przewidzianych prawem. – Inflacja 
ogólna może i wynosi 7%, ale na naszym leśnym podwórku 
to jest 38,9%. I tym się trzeba kierować. Każdy musi we wła-
snym zakresie realnie wyliczyć cenę swojej usługi, tak żeby móc 
pracownikom zapłacić tyle, by w ogóle chcieli przyjść do pracy 
w lesie. Podwyżki w stosunku do 2021 roku powinny kształto-
wać się na poziomie 30–50%, inaczej w ogóle nie ma sensu 
startować do przetargów. 

– Trzeba podnieść znacząco wycenę swoich usług – mówił 
na koniec jeden z uczestników spotkania. – Nie ma innej 
drogi. I nie ma się co bać, że ktoś wejdzie z tańszą ofertą i wy-
gra, bo nie ma ludzi do roboty. Oczywiście, gdyby tak się jed-
nak stało, to może być ciężko przetrwać, nie mając innej nogi 
biznesowej, innej działalności. Ale teraz konkurencyjności 
praktycznie nie ma. Już w tym roku w bardzo wielu nad-
leśnictwach postępowania przetargowe na część pakietów 
przeciągały się nawet do połowy roku. I to jest głównie pro-
blem dla leśników, bo kto im drewno pozyska? A ze sprzeda-
ży drewna mają pieniądze. W zeszłym roku jeszcze potrafili 
znaleźć się kamikadze. Ale jeśli teraz przy tak wysokim wzro-
ście kosztów prowadzenia działalności gospodarczej Lasy 
jeszcze obniżają stawkę, to nie ma się co obawiać, że ktoś 
wejdzie. Bardziej trzeba by się bać podpisać z nimi umowę 
za te pieniądze, które proponują. Jesteśmy przedsiębiorcami, 
ryzyko jest nieodłączną częścią naszej działalności. Nie ma 
co schodzić ze stawek, bo tego i tak nikt nie zrobi. Bezrobocie 
jest na poziomie 3%. Inna firma nie przyjdzie. Jak Lasy zo-
baczą, że oferty o tyle wyższe od ich kalkulacji to nie są jed-
nostkowe przypadki, tylko zjawisko powszechne w skali kra-
ju, to muszą się zreflektować, że przegięli. Wpadną w panikę. 
Niech będzie teraz 50% pakietów w kraju nierozstrzygniętych 
prze dwa, trzy miesiące, to oni mają problem, bo nie będzie 
im miał kto pozyskać drewna i nie będą mieli kasy. A przed-
siębiorcy sobie poradzą.  C
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Analiza wypadkowości  
w latach 2019–2020 (cz. 2)

W poprzednim numerze zaprezentowane zostały różnorodne statystyki dotyczące wypadków, 
do których doszło podczas wykonywania prac leśnych w ostatnich latach. W bieżącym wyda-
niu przybliżymy konkretne wypadki przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. Warto się zapoznać 
z krótkimi opisami zdarzeń i stwierdzonymi przyczynami – to daje do myślenia

Teresa Domżalska 

Fot. arch. PIP  (3)

Opis zdarzenia Przyczyny wypadku

Podczas ścinki drzewa, na którym zawieszone było inne drzewo, poszkodowa-
ny (pracodawca) został uderzony i przygnieciony obalanym drzewem.

 � wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia
 � lekceważenie zagrożenia

W trakcie usuwania podrostu przy użyciu narzędzi ręcznych w upalny dzień  
poszkodowany nagle stracił przytomność.

 � niewłaściwe przeszkolenie
 � brak instrukcji bhp

Podczas przerwy śniadaniowej poszkodowany zasnął przy ognisku, a do czasu  
przybycia innego pracownika spalniu uległy buty, spodnie i częściowo bluza.

 � niewłaściwe zachowanie się pracownika spowodowane 
lekceważeniem zagrożenia oraz spożyciem alkoholu

W czasie ścinki drzewa poszkodowany został przygnieciony obalanym drzewem.  � nieodpowiednie przejścia i dojścia
 � przebywanie w miejscu niebezpiecznym

W trakcie usuwania zawieszonego drzewa innym drzewem poszkodowany 
został uderzony obalanym drzewem.

 � wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia,
 � przebywanie w miejscach niedozwolonych 
 � niewłaściwe zachowanie się pracownika spowodowane 
lekceważeniem zagrożenia oraz spożyciem alkoholu

Podczas usuwania zawieszonego drzewa innym drzewem poszkodowany 
został uderzony obalanym drzewem.

 � brak nadzoru
 � tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp
 � przebywanie w miejscach niedozwolonych
 � wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia
 � niewłaściwe zachowanie się pracownika spowodowa-
ne lekceważeniem zagrożenia i spożyciem alkoholu

W czasie usuwania wywrotów i złomów poszkodowany wszedł pod zawie-
szone drzewo. W momencie uruchamiania forwardera znajdującego się 
przy zawieszonym drzewie doszło do jego nagłego obalenia i przygniecenia 
poszkodowanego.

 � brak nadzoru
 � niewłaściwe przygotowanie zawodowe
 � brak przeszkolenia bhp
 � wejście w stref niebezpieczną
 � nieużywanie SOI (hełmu)
 � brak doświadczenia

Wypadki przy pracy ze skutkiem śmiertelnym – opis zdarzenia i przyczyny wypadku
2019 r.
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W trakcie ścinki drzewa nastąpiło rozerwanie podłużne pnia i poszkodowany 
został przygnieciony obalanym drzewem.  � zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem

Podczas poruszania się po terenie leśnym wśród gałęzi pracownik upadł, 
uderzając głową w pień drzewa.

 � niewłaściwa koordynacja uwagi na wy-
konywanych czynnościach

 � nieodpowiednie zachowanie się pracownika spowodo-
wane lekceważeniem zagrożenia i spożyciem alkoholu

Podczas pełnienia obowiązków służbowych leśniczy został pokąsany przez 
szerszenie, co doprowadziło do wstrząsu anafilaktycznego.  � zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem

W trakcie ścinki i obalania drzewo zahaczyło o koronę sąsiedniego drzewa. 
Poszkodowany został uderzony odłamaną gałęzią i upadł twarzą na znajdujący 
się na ścieżce oddalania pień po innym ściętym drzewie.

 � przebywanie w strefie niebezpiecznej
 � nieznajomość zagrożenia

Podczas obalania ściętego świerka doszło do zahaczenia o koronę innego są-
siedniego drzewa (buka), w wyniku czego nastąpiło odłamanie części wierz-
chołkowej drzewa, która uderzyła i przygniotła poszkodowanego.

 � ukryte wady materiałowe
 � przebywanie w miejscu niedozwolonym
 � zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem

W czasie ścinki i obalania drzewa doszło do przygniecenia innego pilarza 
przebywającego w strefie niebezpiecznej.

 � tolerowanie przez nadzór stosowania niewłaściwej technologii
 � przebywanie w miejscu niedozwolonym
 � spożycie alkoholu

Podczas okrzesywania poszkodowany został uderzony drzewem ścinanym 
przez innego pilarza.

 � brak nadzoru 
 � przebywanie w strefie niebezpiecznej
 � lekceważenie zagrożenia

W trakcie ścinki i obalania drzewa wejście drugiego pracownika (cudzoziemca) 
bezpośrednio pod obalane drzewo.  � wejście w obszar zagrożony

Podczas usuwania zawieszonego drzewa poszkodowany (umowa zlecenie) 
został uderzony obalanym drzewem

 � niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych
 � przebywanie w miejscu niedozwolonym

W trakcie okrzesywania poszkodowany został uderzony drzewem ścinanym 
przez innego pilarza.

 � przebywanie w miejscu niedozwolonym
 � nieużywanie SOI

Podczas okrzesywania poszkodowany został uderzony obalanym drzewem.
 � wejście w obszar zagrożony
 � brak nadzoru
 � niewłaściwe przeszkolenie

2020 r.

Opis zdarzenia Przyczyny wypadku

Podczas usuwania drzewa zawieszonego poprzez odcinanie wałków od czę-
ści odziomkowej poszkodowany został uderzony i przygnieciony odłamanym 
wierzchołkiem zawieszonego drzewa.

 � brak nadzoru
 � wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia
 � lekceważenie zagrożenia

W trakcie ścinki i obalania drzewa zawieszonego innym drzewem poszkodowany 
został uderzony obalanym drzewem.

 � niewłaściwe przeszkolenie 
 � niewłaściwa organizacja pracy
 � wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia
 � nieznajomość zagrożenia 

Podczas ścinki drzewa, na którym zawieszone było inne drzewo, zakleszczyła 
się prowadnica pilarki. Drugą pilarką poszkodowany dokonał podcięcia drzewa 
w celu jej uwolnienia. W trakcie wyciągania pilarki doszło do obalenia drzewa, 
którym został uderzony poszkodowany. 

 � tolerowanie przez nadzór stosowania niewłaściwej technologii 
 � brak przeszkolenia
 � brak instrukcji procesu
 � przebywanie w miejscach niedozwolonych
 � niewłaściwe zachowanie się pracownika spowodowane 
lekceważeniem zagrożenia oraz spożyciem alkoholu

Podczas usuwania drzewa zawieszonego poprzez odcinanie wałków od czę-
ści odziomkowej oraz próby obalenia zawieszonego drzewa innym drzewem  
– zawieszenie nie zostało zlikwidowane. Poszkodowany (umowa o dzieło) 
wszedł pod zawieszone drzewa i próbował odciąć kolejny wałek od pierwszego 
zawieszonego drzewa. W czasie przerzynki doszło do obalenia drzew, jedno 
z nich uderzyło i przygniotło poszkodowanego.

 � brak nadzoru
 � wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia
 � nieznajomość zagrożenia

Podczas ścinki drzewa poszkodowany został uderzony odłamanym konarem 
sąsiedniego drzewa.

 � niewłaściwa organizacja pracy
 � nieznajomość zagrożenia
 � zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem 

W trakcie ręcznych prac związanych z przenoszeniem wałków poszkodowany 
został użądlony przez szerszenie, które miały gniazdo w części wierzchołkowej 
wcześniej ściętego i obalonego drzewa.

 � ukryte wady materiałowe
 � zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem
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Podczas ścinki drzewa poszkodowany został uderzony odłamanym konarem 
sąsiedniego drzewa.  � zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem

Podczas ścinki i obalania drzewa poszkodowany został uderzony odłamanym 
suchym konarem sąsiedniego drzewa.

 � niewłaściwa organizacja pracy
 � zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem

Podczas ścinki drzewa w strefie niebezpiecznej znajdował się drugi pracownik, 
który został uderzony obalanym drzewem.

 � niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych
 � przebywanie w strefie niebezpiecznej
 � lekceważenie zagrożenia
 � tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp

Podczas okrzesywania i przerzynki drzewa leżącego na stoku poszkodowany 
po odcięciu części wierzchołkowej przemieścił się poniżej leżącej dłużycy, 
która niespodziewanie zaczęła staczać się w dół stoku. Poszkodowany został 
uderzony i przygnieciony przez tę kłodę.

 � brak instrukcji procesu
 � wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia
 � tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp

W czasie ścinki drzewa inny pracownik (świadczący pracę w  ramach 
umowy zlecenie), przebywający w strefie niebezpiecznej, został uderzony 
i przygnieciony obalanym drzewem.

 � przebywanie w miejscu niedozwolonym
 � nieużywanie SOI (hełmu) 
 � lekceważenie zagrożenia
 � niewłaściwe przygotowanie zawodowe 

Podczas obalania ścinanego świerka doszło do jego zaczepienia o koronę 
(gałęzie) innego sąsiedniego drzewa (jesiona), w wyniku czego nastąpiło 
odłamanie suchego konaru i  jego upadku w  kierunku przeciwnym do 
kierunku obalanego świerka, tj. w miejscu ścinki drzewa, w którym przebywał 
poszkodowany. 

 � ukryte wady materiałowe
 � przebywanie w miejscu niedozwolonym
 � zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem

Ciągnikiem zrywkowym jechali operator i pasażer. Podczas jazdy doszło do 
nagłego wypadnięcia pasażera z kabiny pod koła ciągnika i najechania go przez 
tylne koło.

 � tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp,
 � niewłaściwe zachowanie się pracownika spowodowane  
spożyciem alkoholu

Autor jest starszym inspektorem pracy – głównym specjalistą w OIP Poznań, oddział Piła
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Sytuacja przedsiębiorców  
leśnych coraz gorsza
W pandemicznym 2020 roku stopa konsumpcji przychodów Lasów Państwowych przez 
wykonawców fizycznych zmniejszyła się mniej więcej o 2%. Równolegle leśnicy o tyleż 
procent zwiększyli stopień swojej konsumpcji

Arkadiusz Seliga

P rzedstawiam porównanie wy-
ników, jakie w 2020 r. uzyskało 
dziewięć większych samofinan-

sujących się państwowych gospodarstw 
leśnych w UE, działających w Europie 
Środkowej i Północnej. Dziewiątkę tę 
tradycyjnie tworzą: Austriackie Lasy 
Związkowe (ÖBf), Lasy Republiki 
Czeskiej (LČR), Bawarskie Lasy Pań- 
stwowe (BaySF), Gospodarstwo Leśne 
Metsähallitusa wraz z  pozostałymi 
podmiotami składającymi się na go-
spodarczy segment fińskiego państwo-
wego gospodarstwa parkowo-leśnego 
Metsähallitus (MM Oy i  in.), litew-
skie Państwowe Gospodarstwo Leśne 
(VMU), Łotewskie Lasy Państwowe 
(LVM), nasze Lasy Państwowe (PGL  
LP), szwedzki Sveaskog i  Lasy 
Republiki Słowackiej (LSR). Po-
wierzchnia lasów tych gospodarstw 
mieści się w granicach od 0,51 mln ha  
(ÖBf) do 7,3 mln ha (PGL LP). Dane 
zestawiłem w tabeli nr 1.

Stopa konsumpcji  
przychodów
W 2020 r. w analizowanej grupie naj-
wyższą stopę konsumpcji przycho-
dów państwowego gospodarstwa leś- 
nego przez wykonawców fizycznych 
(tu: wskaźnik określający udział 
sumy kosztów usług obcych i kosz-
tów wynagrodzeń pracowników 
własnych na stanowiskach robotni-
czych w kwocie stanowiącej równo-
wartość przychodów gospodarstwa) 

wykazały lasy państwowe Bawarii 
(68,0%), najniższy – austriackie lasy 
państwowe (27,9%). W przypadku 
naszych Lasów Państwowych było 
to 43,2%. Średnia w grupie kształ-
towała się na poziomie 48,3%. W la-
tach 2016–2020 przeciętna sto-
pa konsumpcji przychodów przez 
wykonawców fizycznych wynosiła 
w PGL LP 41,9% i była nieco niż-
sza od przeciętnej średnich w grupie 
(43,6%; por. ryc. 1).

przychodów gospodarstwa) zanotowa-
ły nasze Lasy Państwowe, osiągnąwszy 
poziom 28,3%. Średnia w grupie wy-
nosiła 14,6%, czyli niemal dwa razy 
mniej. Najniższą wartość tego wskaź-
nika wykazały szwedzkie lasy pań-
stwowe (4,2%). W latach 2016–2020 
przeciętna stopa konsumpcji przycho-
dów przez leśników wynosiła w PGL 
LP 26,4% i była blisko dwa razy więk-
sza od przeciętnej średnich w grupie 
(13,4%; por. ryc. 2).

Ryc. 1. Udział sumy kosztów wynagro-
dzeń pracowników na stanowiskach 
robotniczych i kosztów usług obcych 
w kwocie stanowiącej równowartość 
przychodów (%) na podstawie wartości 
nominalnych

Ryc. 2. Udział kosztów wynagrodzeń 
pracowników na stanowiskach niero-
botniczych w kwocie stanowiącej rów-
nowartość przychodów (%) na podsta-
wie wartości nominalnych

Średnia w grupie porównywanych 
państwowych gospodarstw leśnych 
(AT, CZ, DE-BY, FI, LT, LV, PL, SE i SK)
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Najwyższą stopę konsumpcji przy-
chodów lasów państwowych przez leś- 
ników (tu: wskaźnik określający stosu-
nek kosztów wynagrodzeń pracowni-
ków na stanowiskach nierobotniczych 
do kwoty stanowiącej równowartość 

Koszty wykonawstwa 
fizycznego
Najwyższe koszty wykonawstwa fi-
zycznego (tu: suma kosztów usług 
obcych i kosztów wynagrodzeń pra-
cowników własnych na stanowiskach 
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Tab. 1. Porównanie wybranych wielkości charakteryzujących wyniki dziewięciu większych samofinansujących 
się państwowych gospodarstw leśnych w UE na podstawie sprawozdań za rok 2020

Kod kraju AT CZ DE-BY FI LT LV PL SE SK

Gospodarstwo leśne ÖBf LČR BaySF MM 
Oy1) i in. VMU LVM PGL LP Sve-

askog LSR Ø

Forma prawna2) nSA PP PP nSA PP nSA qPP nSA PP

Przeciętna liczba zatrudnionych na stanowiskach 
nierobotniczych na 1000 ha lasu 1,2 2,1 1,5 0,1 1,6 0,8 3,3 0,2 2,4 1,5

Przychody
na 1 ha lasu (euro*/ha) 435 386 413 94 145 252 245 216 226 268

na 1 m3 pozyskanego 
drewna (euro*/m3) 131 32 61 56 42 47 47 106 54 64

Dotacje
na 1 ha lasu (euro*/ha) 3 90 14 0 12 0 2 1 8 14

na 1 m3 pozyskanego 
drewna (euro*/m3) 0,9 7,5 2,0 0,0 3,4 0,0 0,4 0,5 1,9 1,8

Koszty wynagro-
dzeń pracowników 
na stanowiskach 
nierobotniczych

na 1 ha lasu (euro*/ha) 69 44 793) 6 31 21 69 93) 36 40

na 1 m3 pozyskanego 
drewna (euro*/ha) 20,9 3,6 11,83) 3,5 9,0 3,8 13,2 4,43) 8,6 8,8

Względny poziom kosztów wynagrodzeń pracow-
ników na stanowiskach nierobotniczych4) (%) 15,9 11,3 19,23) 6,3 21,6 8,2 28,3 4,23) 16,0 14,6

Suma kosztów 
wynagrodzeń 
pracowników na 
stanowiskach robot-
niczych i kosztów 
usług obcych

na 1 ha lasu (euro*/ha) 121 235 2813) 46 68 133 106 753) 117 131

na 1 m3 pozyskanego 
drewna (euro*/m3) 37 20 423) 27 20 25 20 373) 28 28

Względna wysokość sumy kosztów wyna-
grodzeń pracowników na stanowiskach ro-
botniczych i kosztów usług obcych5) (%)

27,9 60,8 68,03) 49,1 47,0 52,8 43,2 34,53) 51,6 48,3

Zysk operacyjny
na 1 ha lasu (euro*/ha) 35 4 -48 36 -2 55 15 446) 1 16

na 1 m3 pozyskanego 
drewna (euro*/m3) 10,6 0,4 -7,1 21,5 -0,6 10,1 2,9 21,56) 0,3 6,6

Podatki bezpo-
średnie i opłaty

na 1 ha lasu (euro*/ha) 25 9 67) 3 3 17 16 92 9 20

na 1 m3 pozyskanego 
drewna (euro*/m3) 7,5 0,8 0,97) 2,0 0,8 3,1 3,0 45,0 2,1 7,2

Świadczenia  
o charakterze 
dywidendowym

na 1 ha lasu (euro*/ha) 6 0 0 34 24 52 58) 28 0 17

na 1 m3 pozyskanego 
drewna (euro*/m3) 2 0 0 20 7 10 18) 14 0 6

Wysokość obligato-
ryjnej wpłaty netto 
do kasy publicznej9) 

na 1 ha lasu (euro*/ha) 28 -81 -7 38 15 69 18 119 1 22

na 1 m3 pozyskanego 
drewna (euro*/m3) 8,4 -6,7 -1,1 22,4 4,2 12,8 3,4 58,2 0,2 11,3

Pozyskanie drewna na 1 ha lasu (m3/ha) 3,3 12,0 6,7 1,7 3,5 5,4 5,2 2,0 4,2 4,9

Przyrost roczny na 1 ha lasu (m3/ha) 6,5 8,4 8,0 3,8 9,3 8,6 9,1 3,6 6,1 7,0

Stosunek pozyskania do przyrostu rocznego (%) 51 143 84 44 38 62 57 56 69 67

*) Przeliczniki walut wg kursu euro z dn. 31 grudnia 2020 r. (wg Europejskiego Banku Centralnego): 1 EUR = 26,242 CZK = 4,5597 PLN = 10,0343 SEK.  
1) Segment gospodarczy fińskiego państwowego gospodarstwa parkowo-leśnego Metsähallitus (Gospodarstwo Leśne Metsähallitusa i in.) jest oddzielony finan-
sowym firewallem od segmentu państwowoadministracyjnego (Parki i Dzika Przyroda Finlandia). 2) Znaczenie skrótów: nSA – niegiełdowa spółka akcyjna; PP  
– przedsiębiorstwo państwowe; qPP – quasi-przedsiębiorstwo państwowe. 3) Wartość przybliżona, ekstrapolowana przez autora porównania na podstawie wcześniej 
dostępnych danych. 4) Udział kosztów wynagrodzeń pracowników na stanowiskach nierobotniczych w kwocie stanowiącej równowartość przychodów. 5) Udział 
sumy kosztów wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych i kosztów usług obcych w kwocie stanowiącej równowartość przychodów. 6) Zysk opera-
cyjny bez uwzględnienia przyrostu wartości aktywów leśnych. 7) Działalność Bawarskich LP w zakresie leśnictwa i rolnictwa jest zwolniona z podatku dochodowego. 
8) 2% przychodów ze sprzedaży drewna. 9) Wysokość sumy podatków bezpośrednich, opłat i świadczeń dywidendowych pomniejszona o wysokość dotacji.
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robotniczych) w przeliczeniu na 1 ha 
lasu wykazały w 2020 r. państwowe 
lasy Bawarii (281 euro), najniższe 

– fińskie lasy państwowe (46 euro). 
PGL LP zapłaciło za wykonawstwo 
fizyczne 106 euro/ha lasu, czyli o 19% 
mniej, niż wynosiła średnia w grupie 
(131 euro/ha). W latach 2016–2020 
przeciętna wysokość kosztów wyko-
nawstwa w PGL LP w przeliczeniu 
na 1 ha lasu wynosiła 117 euro i była 
o 3% wyższa od przeciętnej średnich 
w grupie (114 euro; por. ryc. 3).

na słabą wydolność całego systemu za-
gospodarowania państwowych lasów 
w naszym kraju.

Koszty wynagrodzeń  
leśników
W 2020 r. najwięcej na wynagrodze-
nia państwowych leśników (tu: wyna-
grodzenia pracowników na stanowi-
skach nierobotniczych) wydatkowały 
w ujęciu powierzchniowym państwo-
we lasy Bawarii (79 euro/ha lasu), 
najmniej – fińskie lasy państwowe  
(6 euro/ha lasu). W klasyfikacji wg 
kosztów wynagrodzeń leśników 
w przeliczeniu na 1 ha lasu PGL LP 
zajęło drugie miejsce ex aequo z au-
striackimi lasami państwowymi (po 
69 euro), osiągając poziom znacznie 
wyższy od średniej w grupie (40 euro). 
W latach 2016–2020 przeciętna wyso-
kość kosztów wynagrodzeń leśników 
w PGL LP w przeliczeniu na 1 ha lasu 
wynosiła 73 euro i była dwa razy wyż-
sza od przeciętnej średnich w grupie  
(37 euro; por. ryc. 4). To nie powin-
no dziwić: nasze Lasy Państwowe za-
trudniają najwięcej leśników w prze-
liczeniu na 1 tys. ha lasu (3,3 oso-
by). Średnia w grupie jest przeszło 
dwukrotnie mniejsza (1,5 osoby na  
1 tys. ha lasu).

Wykonawcy stracili więcej
W pandemicznym 2020 r., w którym 
na wiosnę występowały poważne pro-
blemy ze sprzedażą drewna, obniżyły 
się w naszych Lasach Państwowych za-
równo koszty wykonawstwa fizyczne-
go na 1 ha, jak i koszty wynagrodzeń 
leśników na 1 ha. Jednak w przypadku 
wykonawstwa fizycznego stopień ob-
niżki był o 3,4 punktu procentowego 
większy (por. tab. 2). Co więcej: pod-
czas gdy stopa konsumpcji przycho-
dów przez wykonawców fizycznych 
zmniejszyła się mniej więcej o 2%, to 
leśnicy o tyleż procent zwiększyli sto-
pień swojej konsumpcji. Jeśli miałbym 
ocenić skuteczność działania organi-
zacji reprezentujących wykonawców 
prac leśnych jedynie na podstawie dy-
namiki stopy konsumpcji przychodów 
i kosztów wykonawstwa/zarobków leś- 
ników na 1 ha lasu, musiałbym wysta-
wić tym reprezentacjom ocenę niedo-
stateczną za rok 2020.

Drogi do  
podwyższenia stawek
Podwyższenie stawek płaconych 
wykonawcom prac leśnych poprzez 
samo podniesienie preliminowa-
nego przez Lasy Państwowe pozio-
mu kosztów usług obcych byłoby wg 
mnie rozwiązaniem niewłaściwym, 
wręcz szkodliwym. Obniżyłoby bo-
wiem konkurencyjność polskiego 
przemysłu drzewnego, który jako 
nabywca drewna musiałby pokryć 
zwyżkę kosztów. W  sensie tech-
nicznym możliwe byłoby uwolnie-
nie pola do zwiększenia prelimi-
nowanych kosztów wykonawstwa 
poprzez zmniejszenie kosztów wy-
nagrodzeń leśników: współczesne 
technologie pozwoliłyby na znacz-
ną redukcję zatrudnienia na stano-
wiskach nierobotniczych. Jednak 
w kontekście społecznym ta droga 
do podwyższenia stawek za usługi 
leśne byłaby bardzo trudna do prze-
mierzenia. Tym bardziej że związki 

Ryc. 3. Suma wartości nominalnych 
kosztów wynagrodzeń pracowników na 
stanowiskach robotniczych i kosztów 
usług obcych w przeliczeniu na 1 ha 
lasu (w euro*)

Ryc. 4. Wartość nominalna kosztów wy-
nagrodzeń pracowników na stanowiskach 
nierobotniczych w przeliczeniu na 1 ha lasu 
(w euro*)

Średnia w grupie porównywanych 
państwowych gospodarstw leśnych 
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*) Przeliczniki walut: por. stopkę tab. na str. 19

*) Przeliczniki walut: por. stopkę tab. na str. 19

Przytoczone tu dane z lat 2016–2020 
przeczą rozpowszechnianemu wciąż 
w wielu mediach twierdzeniu, że w na-
szych Lasach Państwowych koszty 
pracy wykonawców są o wiele niższe 
niż w państwowych lasach za granicą. 
W rzeczywistości zarówno przeciętna 
stopa konsumpcji przychodów przez 
wykonawców fizycznych, jak i  prze-
ciętna wysokość kosztów wykonaw-
stwa fizycznego na 1 ha lasu nie odbie-
gają o więcej niż o 3–4% (in plus bądź 
in minus) od przeciętnej średnich 
w grupie. To, że stawki płacone wyko-
nawcom są niskie, a sumaryczne kosz-
ty wykonawstwa utrzymują się na śred-
nim poziomie europejskim, wskazuje 
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zawodowe leśników niebotycznie 
górują nad przedstawicielstwami 
przedsiębiorców leśnych pod wzglę-
dem siły oddziaływania na decyden-
tów politycznych.

Uważam, że w  obecnej sytuacji 
społeczno-politycznej podstawo-
wą przesłanką trwałego podniesie-
nia stawek za usługi leśne do go-
dziwego poziomu jest rozpoczęcie 
przez wszystkie organizacje repre-
zentujące wykonawców usług leś- 
nych prac nad wspólnym komplek-
sowym programem modernizacji 

Tab. 2. Dynamika stopy konsumpcji przychodów i kosztów wykonawstwa fizycznego/wy-
nagrodzeń leśników w PGL LP w 2020 r. (procentowa zmiana w stosunku do 2019 r.)

Wykonawcy fizyczni Leśnicy

Stopa konsumpcji przychodów -2,3% +2,2%

Koszty wykonawstwa/wynagrodzeń 
w przeliczeniu na 1 ha lasu -13,8% -10,4%

całego systemu zagospodarowa-
nia państwowych zasobów leśnych. 
Stworzenie takiego programu wy-
maga współpracy z innymi pozarzą-
dowymi interesariuszami państwo-
wych lasów, w tym z reprezentacja-
mi nabywców drewna i  przyrodni-
ków. Czy organizacje reprezentują-
ce wykonawców usług leśnych są go-
towe do współpracy? C

Źródło danych: sprawozdania 
roczne i informacje przekazane przez 

przedstawicieli gospodarstw Fot. D. Klawczyński.
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Nowy ład – nowy CIT estoński
Całkiem niepostrzeżenie w kontekście „polskiego ładu” przemknęły informacje na temat 
znacznej modyfikacji polskiej wersji estońskiego podatku dochodowego od osób praw-
nych (ECIT 2.0). Przedsiębiorcy skupili się raczej na zmianie formy opodatkowania czy też 
na przekształceniach (szczególnie jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością). Szkoda, ponieważ istnieje wiele zalet ECIT 2.0, które 
mogą ułatwić prowadzenie przedsiębiorstwa

Łukasz Klafka, radca prawny

Co więcej, wybór tego nowego modelu opodatko-
wania nie musiał zostać dokonany w 2021 r.,  
zatem można skorzystać z  tego rozwiązania 

choćby w okresie bieżącym.

Niespełnione nadzieje
Nie jest tajemnicą, że ECIT w wersji pierwotnej nie speł-
nił oczekiwań ani podatników, ani samego ustawodaw-
cy, którego założenia co do zainteresowania tym mode-
lem opodatkowania zostały mocno przeszacowane. Dość 
wspomnieć, że na 200 tys. firm, potencjalnie spełniających 
kryteria stosowania ECIT 1.0, jedynie niecałe 400 zdecy-
dowało się na jego zastosowanie. Taka porażka ustawo-
dawcy dała impuls do znacznej liberalizacji nie tylko wy-
mogu reinwestycji uzyskanego zysku, lecz także innych, 
równie uciążliwych warunków.

Istota ECIT 2.0 
W uproszczeniu ECIT polega na tym, że spółka opodat-
kowuje swój zysk dopiero wtedy, gdy ten zostanie prze-
znaczony do konsumpcji (np. w ramach wypłaty dywi-
dendy, czyli tzw. podzielnia zysku, lub na pokrycie stra-
ty). Jeżeli zatem spółka będzie chciała zachować swój 
zysk na przykład w celu zainwestowania w maszyny – nie 
będzie musiała płacić podatku. Już jednak na tym etapie 
zastrzec trzeba, że ustawodawca przewidział kilka przy-
padków, w których mimo braku oficjalnego przeznacze-
nia zysku do konsumpcji, zysk ten i tak będzie opodat-
kowany (chociażby tzw. dochód z ukrytego zysku, któ-
ry w istocie ma zapobiegać wyciąganiu zysku spółki po-
przez świadczenia na rzecz wspólników lub osób z nimi 
powiązanych).

Co więcej, do opodatkowania spółki objętej ECIT-
em 2.0 zasadniczo nie będą miały zastosowania przepisy 
dotyczące klasycznego CIT-u. Niesie to za sobą zarów-
no korzyści (brak czasochłonnej ewidencji podatkowej, 

deklaracji, obliczania odpisów amortyzacyjnych oraz iden-
tyfikacji kosztów podatkowych), jak i potencjalne straty 
(brak ulg, odliczeń oraz szansy na efektywną optymaliza-
cję podatkową). 

W  kontekście ECIT-u  2.0 należy przede wszystkim 
zmienić sposób postrzegania finansów, mianowicie z po-
dejścia podatkowego trzeba przestawić się na podejście 
czysto rachunkowe (ustawa z 1994 r. – o rachunkowości). 
Ma to wpływ np. na sposób i stawki amortyzacji (inne 
są stawki oraz okres amortyzacji) oraz na identyfika-
cję kosztów (koszty rachunkowe często nie się kosztami 
podatkowymi).

Nowa, niższa stawka
Stawka ECIT 2.0 jest zależna od wysokości przycho-
dów osiąganych przez podatnika, tj. od statusu małego 
podatnika lub podatnika rozpoczynającego prowadze-
nie działalności gospodarczej. W tych dwóch przypad-
kach stawka podatku wynosi 10% podstawy opodat-
kowania. Dla reszty spółek ta stawka to 20% podstawy 
opodatkowania.

Powyższa informacja może okazać się istotna dla 
przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność 
gospodarczą, który w związku z nowym ładem przekształ-
cił się np. w sp. z o.o. i nie wybrał od razu modelu opodat-
kowania ECIT-em. Niestety taki podmiot nie może przez 
pierwsze dwa lata podatkowe skorzystać ze stawki 9% 
CIT-u (w modelu klasycznym) i to pomimo statusu ma-
łego podatnika. Podatnik jest przez to co do zasady przy-
pisany do 19% stawki CIT, co w kontekście dodatkowych 
19% PIT-u za wypłaconą dywidendę nie przedstawia się 
korzystnie. Dlatego też wybór ECIT-u (na ten model po-
datnik może przejść nawet w ciągu roku podatkowego) 
wydaje się dobrym rozwiązaniem – zmniejszy się obcią-
żenie z 19% CIT-u na rzecz 10% ECIT-u (w przypadku 
małych podatników lub rozpoczynających działalność).
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Opodatkowanie spółki i wspólnika
Poza 10- lub 20-procentowym ECIT-em istotny jest sposób 
rozliczania dywidendy wypłacanej wspólnikom w ramach 
PIT-u. O ile w klasycznym CIT-ie opodatkowanie dywi-
dendy pozostaje na poziomie 19% PIT-u, o tyle w modelu 
estońskim podatek należny PIT (19%) jest pomniejszany 
o podatek ECIT zapłacony przez spółkę. W zależności 
od stawki ECIT (10% albo 20%) wskaźnik odliczenia od 
PIT-u wynosi:
1.  dla 10% ECIT – 90% kwoty odpowiadającej iloczyno-

wi udziału wspólnika w zysku spółki oraz należnego ry-
czałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej 
spółki, z którego przychód ten został uzyskany, albo

2.  dla 20% ECIT – 70% kwoty odpowiadającej iloczyno-
wi udziału wspólnika w zysku spółki oraz należnego ry-
czałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej 
spółki, z którego przychód ten został uzyskany.

Przykład:
A i B (osoby fizyczne) są akcjonariuszami Drewpol 
S.A. Spółka w 2022 r. uzyskała przychody ze sprzeda-
ży w wysokości 3 000 000 zł (jest zatem małym podat-
nikiem). Spółka wybrała opodatkowanie ECIT-em 2.0, 
począwszy od 1.01.2023 r. i to na okres czterech lat po-
datkowych. W 2023 r. spółka odnotowała przychody 
w wysokości 4 000 000,00 zł i zysk netto w wysokości  
1 400 000 zł. W 2024 r. został dokonany podział tego 
zysku netto w następujący sposób: 1 000 000,00 zł prze-
znaczone zostało na wypłatę dywidendy, a pozostałe 
400 000,00 zł na kapitał zapasowy. Na dzień dywidendy 
A miał 40% udziału w zysku, a B pozostałe 60%.

Wobec powyższego, w odniesieniu do 1 000 000,00 zł 
powstał w spółce dochód do opodatkowania ECIT-em: 
10% × 1 000 000,0 zł = 100 000,00 zł.

Przykładowe rozliczenie dla A:
Na A przypadnie dywidenda w wysokości 400 000,00 zł 
(40% udziału w zysku).
Podatek PIT od przychodu z dywidendy ze stawką 19% 
wynosi:
19% × 400 000,00 zł = 76 000,00 zł
Podatek ECIT od podzielonego zysku, z którego pocho-
dziła dywidenda dla A wynosi:
40% × 100 000,00 zł = 40 000,00 zł
Kwota pomniejszenia podatku PIT od dywidendy wypła-
conej A wynosi:
90% × 40 000,00 zł = 36 000,00 zł
Należny podatek PIT od wypłaconej dywidendy wypła-
conej A wynosi:
76 000,00 zł – 36 000,00 zł = 40 000,00 zł

Łączne obciążenie podatkiem ECIT i PIT zysków net-
to spółki wypłaconych A wynosi 80 000,00 zł, co stanowi 
20% przypadających na nią zysków netto:
40 000,00 zł (ECIT) + 40 000,00 zł (PIT) = 80 000,00 zł
80 000,00 zł / 400 000,00 zł × 100% = 20%

Warto mieć na względzie, że otrzymane przez wspólnika 
wypłaty podzielonych zysków spółki ze spółki opodatko-
wanej ECIT-em, które pochodzą z podziału zysku wypra-
cowanego w okresie, kiedy spółka była opodatkowana po-
datkiem CIT na ogólnych zasadach, podlegają opodatko-
waniu 19%, tak samo jak dywidendy i inne przychody z ty-
tułu udziału w zyskach otrzymywane z innych spółek będą-
cych podatnikami podatku dochodowego od osób praw-
nych. W stosunku do takich wypłat podzielonych zysków 
spółki (pomimo że wypłaconych wspólnikom w  okre-
sie, gdy spółka była opodatkowana ECIT-em) wspólni-
kowi nie przysługuje prawo do pomniejszenia należnego 
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podatku PIT o podatek CIT zapłacony przez spółkę opo-
datkowaną ryczałtem.

Stąd dla zastosowania pomniejszenia u wspólnika podat-
ku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanej wy-
płaty podzielonych zysków spółki o ryczałt należny od spół-
ki od jej dochodów nie jest istotne, w jaki sposób spółka jest 
opodatkowana w momencie wypłaty podzielonych zysków, 
ale istotny jest sposób opodatkowania spółki w okresie, z ja-
kiego osiągnięty przez spółkę zysk jest wypłacony.

Przykład:
Drewpol sp. z o.o. podlega ECIT-owi od 1.01.2022 r. 
W spółce są dwaj wspólnicy mający po 50% udziałów 
w spółce. Spółka za 2021 r. miała 350 000,00 zł. zysku 
netto (po opodatkowaniu klasycznym podatkiem CIT) 
i w 2022 r. zastał dokonany podział tego zysku w nastę-
pujący sposób: 300 000,00 zł zostało przeznaczone na dy-
widendę (po ½ kwoty dla każdego) i 50 000,00 zł na ka-
pitał zapasowy. Dzień wypłaty dywidendy przypada na  
10 lipca 2022 r.

Wypłata dywidendy następuje w 2022 r., czyli w okre-
sie, w którym spółka opodatkowana jest ECIT-em 2.0. 
Jednak zyski, z których wypłacana jest dywidenda pocho-
dzą z 2021 r., tj. z okresu, w którym była opodatkowana 
klasycznym CIT-em.

W związku z powyższym wypłata dywidendy z tego zy-
sku nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego 
dla spółki w podatku ECIT (nie mylić z klasycznym CIT-
em, który musi zostać zapłacony).

W konsekwencji przychód każdego ze wspólników z dy-
widendy otrzymanej od tej spółki, podlega opodatkowa-
niu 19% podatkiem dochodowym od osób (bez umniej-
szenia). Dlatego też podatek PIT od każdego ze wspólni-
ków wynosi: 19% × 150 000,00 zł = 28 500 zł.

Kto może podlegać ECIT-owi
Warto wskazać, że katalog podmiotów mogących podlegać 
ECIT-owi uległ rozszerzeniu. Obecnie nie tylko spółki kapi-
tałowe mogą być nim objęte, lecz także każdy inny podmiot, 
który kwalifikuje się do objęcia klasycznym CIT-em (czyli 
np. spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna, prosta 
spółka akcyjna).

Warunek dotyczący zatrudnienia
Spośród kilku przesłanek, których spełnienie jest koniecz-
ne przez spółkę, aby mogła skorzystać z opodatkowania 
ECIT-em, rodzącą najwięcej pytań jest przesłanka pułapu 
zatrudnienia. Zgodnie z „nowym ładem” podatnik musi:

a) zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 
trzy osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące 

udziałowcami, akcjonariuszami ani akcjonariuszami 
wspólnikami tego podatnika przez okres co najmniej 
300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy ro-
kiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu 
miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni 
przypadających w roku podatkowym, lub

b) ponosić miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej 
co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytu-
łu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na 
podstawie umowy innej niż umowa o pracę co naj-
mniej trzech osób fizycznych, niebędących udziałow-
cami, akcjonariuszami ani akcjonariuszami wspólni-
kami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych 
wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru 
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
i składek określonych w ustawie z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Co istotne, spełnienie warunków opisanych w literze a) 
jest wystarczające. Tak samo będzie, jeżeli zostanie speł-
niony warunek opisany w literze b). Ważne, że nie moż-
na spełnić w części warunku opisanego w literze a) oraz 
w części warunku opisanego w literze b). Do takiej sytu-
acji dojdzie w przypadku, kiedy podatnik zatrudnia dwie 
osoby fizyczne na umowę o pracę oraz dwie osoby na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, nawet jeśli pozostałe 
warunki (opodatkowanie, oskładkowanie oraz wysokość 
wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej) 
będą spełnione.

Do minimalnego poziomu zatrudnienia, o którym mowa 
w literze a) oraz b), nie wlicza się wspólników tego podatni-
ka. Ponadto warunek, o którym mowa w literze b), uważa 
się za spełniony, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagro-
dzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na po-
datek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych 
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych. Wydatki powinny być ponoszone w każ-
dym miesiącu roku podatkowego.

W przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie 
działalności warunek dotyczący zatrudnienia nie odnosi 
się do roku rozpoczęcia tej działalności i dwóch lat po-
datkowych bezpośrednio po nim następujących. Jednak 
w kolejnych latach podatnik jest zobligowany do zinten-
syfikowania zatrudnienia. Począwszy od drugiego roku 
podatkowego, podatnik jest obowiązany do corocznego 
zwiększania zatrudnienia o co najmniej jeden etat w peł-
nym wymiarze czasu pracy, aż do osiągnięcia poziomu za-
trudnienia określonego w tym przepisie. Do limitu osób 
zatrudnionych nie wlicza się wspólników podatnika. 

Z kolei warunek opierający się na limicie miesięcznych 
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kwot wypłaconych wynagrodzeń, powinien zostać w peł-
ni spełniony począwszy od drugiego roku prowadzenia 
działalności, w  każdym miesiącu roku podatkowego. 
W obu przypadkach do limitu osób zatrudnionych nie 
wlicza się wspólników tego podatnika.

W przypadku podatnika będącego małym podatnikiem, 
w  pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczał-
tem, warunek dotyczący zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik zatrud-
nia co najmniej jedną osobę fizyczną w przeliczeniu na pełne 
etaty, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, 
a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym – przez co najmniej 82% dni przypadają-
cych w roku podatkowym.

Z kolei warunek dotyczący zatrudnienia osób na pod-
stawie umowy innej niż umowa o pracę uznaje się za speł-
niony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ry-
czałtem, jeżeli mały podatnik ponosi miesięcznie wydatki 
w kwocie stanowiącej co najmniej przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wy-
płaty wynagrodzenia na rzecz co najmniej jednej osoby 
fizycznej. Wypłata wynagrodzenia na podstawie umowy 
innej niż umowa o pracę musi być opodatkowana PIT-em 

(obowiązek poboru przez podatnika zaliczek na podatek 
PIT) oraz oskładkowana (obowiązek poboru przez podat-
nika składek na ubezpieczenie społeczne).

W obu przypadkach do limitu osób zatrudnionych nie 
wlicza się wspólników tego podatnika. Począwszy od 
drugiego roku opodatkowania ryczałtem, mały podat-
nik zobowiązany jest w pełni spełniać warunek dotyczą-
cy zatrudnienia.

Konkluzja
Niniejszy artykuł ma na celu jedynie przybliżenie idei 
funkcjonowania ECIT-u 2.0 na konkretnych obliczeniach. 
Pominięto zatem dość szczegółowe regulacje dotyczące 
chociażby innego, poza „podzielonym zyskiem”, rodzaju 
dochodu spółki, który podlega opodatkowaniu ECIT-em 
2.0 (szczególnie tzw. dochód z ukrytego zysk) oraz zrezy-
gnowano ze szczegółowego opisania warunków przystą-
pienia do ECIT-u (za wyjątkiem kryterium zatrudnienia). 
Niewykluczone, że w następnych wydaniach „Drwala” te 
aspekty zostaną przybliżone. C

W razie pytań skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem, radcą prawnym,  

pisząc na adres: kancelaria@klafkalegal.com
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Obiektywna i szybka odbiórka 

K onferencja odbyła się z inicjaty-
wy Katedry Użytkowania Lasu 
Uniwersytetu Przyrodniczego 

w  Poznaniu i  Leśnego Zakładu 
Doświadczalnego w  Murowanej 
Goślinie. Jej główną ideą było pod-
sumowanie tematu badawczo-wdro-
żeniowego, realizowanego w  LZD, 
w  ramach którego porównano ze 
sobą kilka systemów fotooptyczne-
go pomiaru drewna okrągłego w sto-
sach. Analizowane były trzy istniejące 
na rynku produkty: iFovea, Timbeter 
oraz LogStackPro. O projekcie tym pi-
saliśmy w numerze 10/2021 „Drwala”. 

Swój udział w  konferencji zareje-
strowało w sumie blisko 250 osób, przy 
czym ponad 100 uczestniczyło w niej 
stacjonarnie, a niemal 150 kolejnych 
zadeklarowało udział online. W za-
myśle organizatorów konferencja mia-
ła stanowić praktyczne i naukowe fo-
rum wymiany wiedzy i doświadczeń 

w  zakresie optymalizacji procesów 
odbioru i pomiaru surowca drzewne-
go, a  także wdrażania najnowszych 
rozwiązań. Cel ten udało się zrealizo-
wać, jako że w spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele wszystkich stron za-
interesowanych tym tematem: leśnicy, 
przedsiębiorcy leśni, drzewiarze, na-
ukowcy i producenci stosownych roz-
wiązań pomiarowych. 

Pierwszy, stacjonarny dzień konfe-
rencji, podzielony był na cztery sesje, 
w trakcie których wygłoszono 17 refe-
ratów. Dla każdego prelegenta prze-
widziano dziesięć minut na prezenta-
cję i pięć na dyskusję. Godna pochwa-
ły była dyscyplina czasowa, którą uda-
ło się organizatorom zachować. Ze 
względu na liczny udział gości z  za-
granicy, konferencję prowadzono sy-
multanicznie w  języku polskim i an-
gielskim. Po dniu referatowym na-
stąpił dzień terenowy w lasach LZD 

w Murowanej Goślinie, w trakcie któ-
rego uczestnicy mogli własnoręcznie 
przetestować i porównać fotooptycz-
ny pomiar drewna za pomocą aplika-
cji iFovea, Timbeter i LogStackPro na 
specjalnie w tym celu przygotowanych 
stosach.

Tablet zamiast taśmy
Rozmiar pozyskania drewna w Polsce 
w ostatnich latach osiągnął poziom ok. 
40 mln m3, z czego szacunkowo 40% 
pozyskano harwesterami. Mimo że na 
świecie stosowane są różnorodne szyb-
kie i dokładne metody pomiaru drew-
na (np. laserowy pomiar drewna na sa-
mochodach wywozowych czy też po-
miar masy drewna oparty na tensome-
trach wagowych bądź tensometrycz-
nych czujnikach osiowych), w Polsce 
odbiórka i pomiar stosów prowadzone 
są nadal w tradycyjny sposób, z zasto-
sowaniem linijki i taśmy, co wiąże się ze 

Możliwości wdrożenia do praktyki leśnej innowacyjnych metod pomiaru drewna były tema-
tem przewodnim konferencji, która odbyła się w Poznaniu w drugiej połowie listopada. 
W centrum zainteresowania znalazły się systemy fotooptyczne.

Marek Bodył

Fot. M. Bodył (8)
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znaczną czasochłonnością. Na podsta-
wie badań Katedry Użytkowania Lasu 
w Poznaniu oszacowano, że zadania 
związane z  pozyskaniem, odbiórką 
i sprzedażą drewna stanowią obecnie 
największy udział w rocznej struktu-
rze czasu pracy na stanowiskach pra-
cowników administracji terenowej 
LP. Zawierają się one w przedziale  
27–33%, podczas gdy zadania hodow-
lano-ochroniarskie stanowią 18–21%. 
W związku z tym zauważalna jest po-
trzeba przebadania i wdrożenia lep-
szych oraz wydajniejszych rozwiązań 
organizacji tego aspektu procesu po-
zyskiwania drewna. Jedną z możliwo-
ści w tym zakresie jest zastosowanie 
metod fotooptycznych przy pomia-
rze surowca drzewnego. Rynek ofe-
ruje wiele produktów w  tym zakre-
sie, m.in. AFoRS, Fovea, HD Silva, 
Logsize, LogStackPro, mScale, sScale, 
Timbeter czy Trestima Stack. Na wy-
działach leśnych prowadzono różno-
rodne badania mające na celu okre-
ślenie dokładności oszacowania miąż-
szości przy pomocy wybranych metod 
fotooptycznego pomiaru drewna oraz 
określenie czasochłonności pomiaru 
fotooptycznego w stosunku do pomia-
ru tradycyjnego. Wyniki tych badań 
zaprezentowali prof. Piotr Mederski 
(UP w  Poznaniu), prof. Tadeusz 
Moskalik (SGGW w  Warszawie),  
dr hab. Arkadiusz Stańczykiewicz (UR 
w  Krakowie) oraz prof. Arkadiusz 
Tomczak (UP w Poznaniu). W ramach 

swoich analiz naukowcy poddawali te-
stom aplikacje iFovea, LogStackPro 
oraz Timbeter. Badania prowadzo-
ne przez różne ośrodki naukowe, na 
różnych sortymentach, gatunkach 
i  w  zróżnicowanych warunkach at-
mosferycznych, zgodnie wykazywały, 
że fotooptyczny pomiar drewna jest 
szybką metodą uzyskiwania informa-
cji o miąższości drewna układanego 
w  stosach. Precyzja pomiaru zależy 
jednak od wielu elementów. Wpływ 
na dokładność oszacowania miąższo-
ści zarówno metodą fotooptyczną, jak 
i tradycyjną, mają m.in. czynniki oso-
bowe o  charakterze subiektywnym 
(np. doświadczenie, skrupulatność 
osoby mierzącej, pośpiech), czynniki 
o charakterze technicznym (np. jakość, 
stan techniczny przyrządów pomiaro-
wych), a  także czynniki bezpośred-
niego otocznia (np. warunki świetl-
ne, widoczność lub dostęp do mierzo-
nych elementów). Co jednak najważ-
niejsze, wnioski wskazują, że nie wy-
stępują różnice istotne statystycznie 
(co w praktycznym ujęciu oznacza, że 
ich nie ma) między miąższością drew-
na obliczoną metodami fotooptycz-
nymi i  tradycyjną. Następuje nato-
miast istotne skrócenie czasu pomiaru 
z zastosowaniem tabletu i stosownej 
aplikacji. 

Doświadczenia z  pomiarami sto-
sów drewna z wykorzystaniem tech-
nologii LiDAR (Light Detection and 
Ranging), bazującej na obrazowaniu 

wykonywanym światłem lasera, za-
prezentował prof. Piotr Wężyk z UR 
w Krakowie. Metodyka ta mimo szyb-
kości pomiaru nie jest jednak obecnie 
tak rozpowszechniona w praktycznym 
codziennym zastosowaniu jak techno-
logie fotooptyczne. Niemniej skaning 
laserowy od co najmniej dekady zy-
skał w wielu krajach rozwiniętych mia-
no referencyjnej metody pomiarowej 
drzew i drzewostanów. 

W  trakcie dyskusji wypłynęła  
kwestia pewnej niedoskonałości ba-
dań porównawczych metod pomiaro-
wych, w których punktem odniesie-
nia jest pomiar tradycyjny z zastoso-
waniem taśmy, obarczony pewną su-
biektywnością. – Nie można stosować 
taśmy i klupy jako referencji – zaznaczył 
prof. Krzysztof Stereńczak, zastęp-
ca dyrektora Instytutu Badawczego 
Leśnictwa ds. naukowo-badawczych. 
Wiesław Krzewina, dyrektor LZD 
w  Murowanej Goślinie, podkreślił:  

– Nie znamy rzeczywistej dokładności 
pomiaru metodą tradycyjną (taśmą). 
Z tego też względu, badając dokład-
ność metod fotooptycznych, należy 
mówić nie tyle o błędach, ile o  roz-
bieżnościach w stosunku do klasycz-
nej, obowiązującej póki co w PGL LP 
metody odbiórki. Różnice w stosun-
ku do pomiaru standardowego (któ-
re tak czy inaczej są statystycznie nie-
istotne) mogą wynikać również z nie-
doskonałości współczynników prze-
liczeniowych z  mp na m3. Dlatego 

W konferencji, której tematyka koncentrowała się na fotooptycznych metodach pomiaru drewna, udział wzięło szerokie 
grono interesariuszy
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też na poziom rozbieżności pomię-
dzy pomiarem tradycyjnym a  foto-
optycznym, jak stwierdził prof. Tobias 
Cremer z Uniwersytetu w Eberswalde, 
wpływ ma także jakość ułożenia sto-
sów – im gorsza jakość, tym większa 
rozbieżność. Wynikać to może z fak-
tu, że w metodzie tradycyjnej stoso-
wane są uśrednione współczynniki 
przeliczeniowe z mp na m3 dla dane-
go sortymentu, natomiast aplikacje 
fotooptyczne mogą stosować współ-
czynniki dynamiczne, określone dla 
danego stosu na podstawie różni-
cy wynikającej z powierzchni obrysu 
stosu i sumarycznej powierzchni czół 
wałków w stosie. Nie można wyklu-
czyć zatem, że dokładniejszy jest wła-
śnie pomiar fotooptyczny. W ramach 
podobnych badań prowadzonych 
w Finlandii, które zaprezentował prof. 
Kalle Kärhä (Uniwersytet Wschodniej 
Finlandii), referencyjną miąższość 
stosów drewna określano metodą wa-
żenia hydrostatycznego.

Doświadczenia praktyczne 
Historia testów i  prób wdrożenia 
w Polsce fotooptycznych metod po-
miaru i odbiórki surowca drzewnego 
ma już niemal dziesięcioletnią historię. 
Urządzenia tego typu były testowane 
przez leśniczych już w 2013 r. w nadleś- 
nictwie Świeradów, którym wówczas 
kierował Wiesław Krzewina. 

W roku 2015, gdy piastował on sta-
nowisko zastępcy dyrektora general-
nego LP ds. rozwoju, miał miejsce 
pierwszy ogólnokrajowy test trzech 
fotooptycznych systemów, bazujący 
na wcześniejszych doświadczeniach 
ORWLP w Bedoniu (ich wyniki za-
prezentowano w 2015 r. na targach 
leśnych w Rogowie). We wnioskach 
płynących z badań, obejmujących po-
miar blisko 45 tys. m3 drewna, stwier-
dzono m.in., że szacunkowy błąd po-
miarowy mieści się w granicach błędu 
statystycznego, pomiar fotooptyczny 
miąższości stosu jest znacznie mniej 

pracochłonny niż pomiar „ręczny” za-
prezentowano – przy czym im stos 
ma więcej kubików, tym większa ko-
rzyść czasowa pomiaru fotooptycz-
nego. Ponadto wydano rekomenda-
cje dla systemu usprawniającego po-
miar podczas odbioru surowca pozy-
skanego w konsekwencji klęsk żywio-
łowych. Dlatego też w roku 2017, po 
huraganie w Borach Tucholskich, tak 
szybko udało się wdrożyć do prakty-
ki system sScale firmy Dralle A/S, co 
wymagało m.in. integracji z SILP. Na 
powierzchniach poklęskowych zmie-
rzono w  efekcie ponad 1,6 mln m3  
drewna w stosach. Zastosowanie fo-
tooptycznej metody pomiaru spotka-
ło się wówczas z pozytywnym odbio-
rem zarówno administracji Lasów, jak 
i firm leśnych oraz odbiorców drew-
na. W 2020 r. opracowano w Bedoniu 
standard wymiany danych zapewnia-
jący bezpośrednią integrację aplika-
cji Leśnik+ z zewnętrznym systemem 
pomiarowym. Po prezentacji Jakuba 
Sarzyńskiego (ORWLP w Bedoniu) 
i Wojciecha Szmyry (RDLP w Pile), 
przybliżającej historię testów foto-
optycznych w  PGL LP, od jednego 
z obecnych na sali leśników prakty-
ków padło konkretne pytanie: – Jakie 
jest zaawansowania decyzyjne w PGL 
LP? Kiedy któraś z  tych metod foto-
optycznych może wejść w drodze zarzą-
dzenia do stosowania w Lasach? Bo by-
libyśmy zainteresowani takim ułatwie-
niem. Jakub Sarzyński z Bedonia od-
powiedział: – Lasy zakończyły konsul-
tacje rynkowe niezbędne do opisania 
przedmiotu zamówienia. Co będzie da-
lej, trudno powiedzieć. 

O  badaniach wdrożeniowych na 
terenie LZD w Murowanej Goślinie 
(„Drwal” 10/2021) w szczegółach mó-
wili Wiesław Krzewina oraz Maciej 
Piotrowski. Przedmiotem realizowa-
nego w LZD projektu jest m.in. ana-
liza wpływu warunków na ergono-
mię pomiaru na poziomie wykonaw-
cy. Testy realizowano w  trzech leś- 

nictwach przez ośmiu pracowników. 
W trakcie prac gospodarczych pomie-
rzono ponad 4000 m3 drewna stoso-
wego, kłodowanego wielko- i średnio-
wymiarowego, przy czym w każdym 
przypadku pomiar odbywał się z za-
stosowaniem metody tradycyjnej oraz 
trzech metod fotooptycznych (iFovea, 
Timbeter i LogStackPro). W efekcie 
badań wyodrębniono najważniejsze 
rekomendacje, określając optymalne 
warunki organizacyjne i pogodowe 
dla pomiaru fotooptycznego, zidenty-
fikowano listę błędów typowych oraz 
oceniono ergonomię poszczególnych 
rozwiązań i pożądanych warunków 
pomiaru. Ten etap projektu wykazał, 
jak istotny wpływ mają warunki pogo-
dowe utrudniające odczyt i interpre-
tację obrazu przez urządzenia, w tym 
szczególnie opady, kierunek i natę-
żenie oświetlenia (niekorzystne jest 
silne światło kontrowe, czyli sytuacja, 
gdy słońce znajduje się nisko ponad 
stosem, na wprost osoby wykonują-
cej pomiar). Istotne znaczenie ma 
również kompromis pomiędzy ręcz-
ną korektą automatycznego określe-
nia obrysu stosów a niezbędnym cza-
sem do poprawy i uszczegółowienia 
rzutu czoła stosu w ramach ręcznych 

Do pozytywów fotooptycznych metod 
odbioru drewna Wojciech Szczotka 
z SPL-u zaliczył przede wszystkim unie-
zależnienie się od czynnika ludzkiego, 
który, jak pokazuje praktyka, skutkuje 
dość dużą zmiennością w przypadku 
pomiaru tradycyjnego
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poprawek. W rekomendacjach LZD 
znalazły się m.in. takie aspekty prak-
tyczne, jak stosowanie tabletów jako 
urządzeń pomiarowych (smartfon 
ma zbyt mały ekran, by wygodnie 

nanosić poprawki ręczne obrysu sto-
su), opieranie łokci o biodra podczas 
wykonywania zdjęć czy wybieranie 
kadrów tak, by stos zajmował jak naj-
większą powierzchnię zdjęcia. Co naj-
ważniejsze, zdaniem kadry kierowni-
czej LZD już teraz możliwe jest za-
stosowanie istniejących rozwiązań do 
skutecznego wsparcia pracowników 
wykonujących obmiar w procesie po-
miaru stosów drewna bez konieczno-
ści realizacji istotnych zmian i dosto-
sowań. Zresztą LZD w Murowanej 
Goślinie na swoje potrzeby nieba-
wem przechodzi całkowicie z odbiór-
ki wykonywanej taśmą na rzecz meto-
dy fotooptycznej. 

Różnice i podobieństwa 
Zarówno w  części referatowej kon-
ferencji, jak i  terenowej przedsta-
wiciele dostawców trzech testowa-
nych w LZD w Murowanej Goślinie 

systemów fotooptycznego pomia-
ru drewna prezentowali szczegółowe 
rozwiązania funkcjonalne zastosowa-
ne w swoich produktach. Każda z apli-
kacji pomiarowych ma swoje plusy 
i minusy. Na tle konkurencji najwię-
cej różnic charakteryzuje duński sys-
tem LogStackPro, oferowany przez 
HD LogSystems. Aplikacja ta współ-
pracuje wyłącznie ze specjalnym urzą-
dzeniem wyposażonym w  dwie ka-
mery, które tworzą stereoskopowy 
obraz stosu. Dzięki temu nie ma ko-
nieczności dokonywania pomiaru re-
ferencyjnego, stanowiącego dla apli-
kacji punkt odniesienia. Przy długich 
stosach obraz w  tym systemie po-
wstaje w  efekcie nagrania filmu re-
jestrowanego w  trakcie przechodze-
nia wzdłuż stosu. W przeciwieństwie 
do LogStackPro, aplikacje iFovea 
i Timbeter można wgrać w zasadzie 
na dowolny standardowy tablet bądź 

Witold Urbaniak z firmy CDN Ergo, pol-
ski przedstawiciel Ponsse, wskazywał 
jak precyzyjny jest pomiar surowca 
drzewnego przez głowicę harwestero-
wą, pod warunkiem rzetelnego wyko-
nywania kalibracji 
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smartfon (zalecane co najmniej 4GB 
pamięci RAM, aby sprawnie przetwa-
rzać powstające w  trakcie pomiaru 
zdjęcia, matryca aparatu min. 8 Mpx).  
Obraz długiego stosu powstaje w przy-
padku tych dwóch aplikacji po „skleje-
niu” w panoramę kolejno wykonanych 
zdjęć. W obu przypadkach koniecz-
ne jest też przeprowadzenie referen-
cji, czyli pomiaru długości części stosu 
i zaznaczenie na stosie zmierzonego 
odcinka farbą. System LogStackPro 
gwarantuje dokładność pomiaru spe-
cjalnym certyfikatem, jeżeli pomiar 
został dokonany zgodnie z zachowa-
niem wszelkich zasad. Oznacza to 
m.in. zdjęcie odpowiedzialności za 
dokładność pomiaru z  administra-
cji terenowej, mniej pracy dla inży-
nierów nadzoru i  ograniczenie pro-
blemów z ewentualnymi reklamacja-
mi odbiorców drewna. W przypadku 
wszystkich trzech systemów zawsze 

można kameralnie sprawdzić popraw-
ność wykonania pomiaru, analizując 
zarchiwizowane dane wraz ze zdję-
ciem stosu. LogStackPro ze względów 
bezpieczeństwa oparty jest na syste-
mie Linux. Estoński Timbeter działa 
na Androidzie lub iOS, zaś niemiec-
ki iFovea na systemach: Android, iOS 
i  Windows. Co ciekawe, aplikacja 
iFovea jest produktem SDP Digitale 
Produkte GmbH, spółki w stu procen-
tach zależnej od marki Stihl. W przy-
padku każdej z analizowanych aplika-
cji dane można wyeksportować z urzą-
dzenia, którym dokonano pomiaru, 
do biura jednostki zarządzającej la-
sem. Obejmują one wszystkie istotne 
informacje dotyczące stosu drewna, 
m.in. gatunek, sortyment, miąższość 
w mp i m3, datę pomiaru, rozkład klas 
grubości wałków, zdjęcie stosu w wy-
sokiej rozdzielczości wraz z obrysem, 
współrzędne stosu i  lokalizacja na 

mapie. Prezentowane aplikacje róż-
nią się w detalach funkcjonalnościa-
mi, ale, co istotne, w przypadku tak 
dużego odbiorcy jak PGL LP dostaw-
cy rozwiązań bez problemu mogą 
wdrożyć praktycznie każdy specyficz-
ny wymóg klienta. Producenci cały 
czas pracują też nad rozwojem swo-
ich aplikacji. Przykładowo na pokazie 
terenowym w Murowanej Goślinie 
Timbeter po raz pierwszy zaprezen-
tował dołączaną do tabletu zewnętrz-
ną kamerę, dzięki której nie ma po-
trzeby wykonywania pomiaru refe-
rencyjnego. Kamera ta nie robi zdję-
cia, służy tylko do ustalenia odległo-
ści, jednak tylko wtedy, gdy można 
na tyle się odsunąć od stosu, by cały 
zmieścił się na jednym zdjęciu. Jeżeli 
musimy przechodzić koło stosu i ro-
bić kilka zdjęć, które utworzą panora-
miczny obraz całego stosu, to pomiar 
referencyjny trzeba jednak wykonać, 
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gdyż ta kamera takiej opcji nie ma. 
Jeszcze nie ma. 

Okiem kontrahentów  
biznesowych
Duże przedsiębiorstwa drzewne we 
własnym zakresie stosują pomiar su-
rowca przyjmowanego na zakład, wy-
korzystując przy tym najnowocześniej-
sze rozwiązania technologiczne, da-
jące porównywalne wyniki pomiarów, 
nieobarczone ludzkimi błędami. Przy-
kładowo w Swiss Krono w Żarach jest 
to laserowy pomiar objętości drewna 
na samochodzie, dokonywany przez 
trzy głowice laserowe podczas jego 
przejazdu przez bramownicę. Jak za-
uważył reprezentujący Swiss Krono 
dr Jędrzej Kasprzak, pomiar ten słu-
ży głównie weryfikacji kwitów wywo-
zowych wystawionych przez leśnicze-
go. Również w zakładach Steico na 
bramie wjazdowej tworzony jest przez 
specjalny skaner obraz 3D przyjmo-
wanego surowca. Dokładność skane-
rów (na długości i średnicy) to 1 mm. 

– Nas nie interesuje, jak mierzy leśniczy 
– stwierdził Hubert Durczak ze Steico. 
– Dla nas referencją jest nasz skaner 3D.

Swoje doświadczenia praktyczne 
z  fotooptycznym pomiarem drew-
na i podejście do ewentualnego upo-
wszechnienia tej metody w  Lasach  
zaprezentowali na konferencji tak-
że przedstawiciele sektora usług leś- 
nych. Reprezentujący Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców Leśnych Wojciech 
Szczotka ma doświadczenia z  syste-
mem sScale na terenach poklęskowych 
w Rytlu i z aplikacją Timbeter w nad-
leśnictwie Zdrojowa Góra. Do zalet 
zaliczył szybkość i przede wszystkim 
powtarzalność pomiaru, czyli unieza-
leżnienie się od czynnika ludzkiego, 
który, jak pokazuje praktyka, skutku-
je dość dużą zmiennością w przypad-
ku pomiaru tradycyjnego. W swojej 
pracy za punkt odniesienia dokład-
ności odbioru drewna przyjmuje po-
miar wykonany przez głowicę har-
westera. – Jako zulowcy jesteśmy za 

wprowadzeniem fotooptycznych me-
tod odbioru drewna – mówił Wojciech 
Szczotka. – Nam przyniesie to oszczęd-
ności pieniędzy, nie będziemy musieli 
kwestionować odbioru drewna metodą 
tradycyjną. Pomiar aplikacją sami mo-
żemy też wykonywać po zrywce. Mam 
nadzieję, że pomiary fotooptyczne wej-
dą jak najszybciej. Również Wojciech 
Wójtowicz z  Polskiego Związku 
Pracodawców Leśnych, który stosował 
aplikację do fotooptycznego pomiaru 
dla celów porównawczych z odbiorem 

wykonanym przez leśniczego, zwró-
cił uwagę na niekorzystny dla firm leś- 
nych czynnik ludzki przy obowiązu-
jącym w  Lasach pomiarze tradycyj-
nymW przypadku wystąpienia znacz-
nych różnic w pomierzonej masie po-
zyskanego surowca stanowiło to pod-
stawę do odwołań. – Jak miał przyje-
chać ktoś z RDLP na kontrolę zasadno-
ści naszych zarzutów, to różnica do foto-
optyki nie wynosiła -10 czy -15%, tylko 

-2% –  stwierdził Wójtowicz. – Dla nas 
nie jest ważne, w jaki sposób mierzone 

W części terenowej każdy uczestnik konferencji miał możliwość osobiście wyko-
nać fotooptyczny pomiar stosu każdym z systemów testowanych w LZD w Mu-
rowanej Goślinie 

LogStackPro współpracuje wyłącznie ze specjalnie przeznaczonym do tego 
urządzeniem, wyposażonym w dwie kamery tworzące obraz stereoskopowo. 
Dzięki temu pomiar referencyjny jest niepotrzebny 
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będą stosy, najważniejsze, żeby pomia-
ry były powtarzalne. Skrytykował też 
konieczność stosowania nadmiaru, 
który uznał za zaszłość z czasów, gdy 
drewno przelegiwało w lesie. Odniósł 
się też krytycznie do obowiązujących 
wskaźników przeliczeniowych. – Dla 
S2B wskaźnik wynosi 0,62. A jak zro-
biliśmy próbę zanurzeniową dla jedne-
go stosu, to nam wyszło, że powinno 
być 0,8. 

Szacunkowo blisko 40% drew-
na w  Polsce pozyskiwane jest obec-
nie harwesterami. Głowica harweste-
rowa wykonuje bardzo dokładny po-
miar wyrabianego surowca. Szczegóły 
ich funkcjonowania omówił Witold 
Urbaniak z firmy CDN Ergo, polski 
przedstawiciel Ponsse. Współczesne 
harwestery w porównaniu do swoich 
protoplastów z początku lat 70. zmie-
niły się przede wszystkim w aspekcie 
stosowanych technologii informatycz-
nych. Dokładność pierwszych syste-
mów pomiarowych pozostawiała wie-
le do życzenia, a brak możliwości za-
gospodarowania powstałych danych 
powodowała, że ich zastosowanie było 
ograniczone. Obecne głowice harwe-
sterowe mierzą drewno z dokładno-
ścią do 1 mm w  przypadku średni-
cy oraz do 1 cm w przypadku długo-
ści. Miąższość obliczana jako objętość 
stożka ściętego lub cylindra. Średnica 
mierzona jest co 1 cm – czyli de fac-
to jest to pomiar sekcyjny, gdzie dłu-
gość sekcji to 1 cm. Z tych sekcji ob-
liczana jest miąższość kłody (kłoda 
4,6 m – 460 pomiarów średnic). Moce 
obliczeniowe jednostek sterujących 
pozwalają na prawie nieograniczone 
możliwości zbierania, przetwarzania, 
interpretacji oraz analiz zgromadzo-
nych danych. – Mając takie narzędzie 
w swoich rękach, wciąż wykorzystuje-
my harwestery tylko jak automatyczną 
pilarkę na wysięgniku. – mówił Witold 
Urbaniak. – Dlaczego pomiar harwe-
sterowy jest w Polsce wciąż pomijany? 
Lasy Państwowe mogłyby to zmienić, 

jednak niewielu leśników wie, jak ten 
system funkcjonuje, chociaż tyle lat już 
w naszym kraju harwestery pracują. Na 
przeszkodzie stoi m.in. „polska” specy-
fika – nieufność leśniczego do operato-
ra i przekonanie, że sam taśmą zmierzy 
lepiej. Na brak zaufania administracji 
ma też wpływ wysoki średni wiek ma-
szyn, często ich słaby stan techniczny, 

a także złe doświadczenia sprzed 20 
lat. Z drugiej strony Urbaniak wska-
zał na stosunkowo niski poziom wy-
szkolenia operatorów, w wyniku cze-
go wielu z nich kalibrację robi nierze-
telnie. Niemniej to się zmienia na lep-
sze. Zgodnie ze sztuką kalibrację na-
leży przeprowadzać zawsze, gdy har-
wester wjeżdża na nową powierzchnię. 

Aplikacje iFovea i Timbeter mogą być zainstalowane na dowolnym tablecie lub 
smartfonie, o odpowiednio dużej pamięci RAM i rozdzielczości aparatu

LZD po testach rekomenduje stosowanie tabletu jako urządzenie pomiarowego. 
Na smartfonie wykonywanie niezbędnych operacji jest mało wygodne
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Ponadto później co jakiś czas kontro-
lnie, także osobno dla każdego gatun-
ku, przy istotnej zmianie temperatury, 
po regulacji głowicy lub gdy tak pod-
powiada system (np. co założony in-
terwał). Z kalibracji powstają raporty, 
można do nich sięgnąć w dowolnym 
momencie i skontrolować ich popraw-
ność. Z plików harwesterowych z po-
miarami surowca mogliby korzystać 
także odbiorcy drewna, używając od-
powiedniego oprogramowania. 

Bez zarządzenia ani rusz
Rynek oferuje liczne metody pomiaru 
surowca drzewnego, które są szybsze 
i przede wszystkim obiektywniejsze 
od obowiązującej póki co w Lasach 
Państwowych metody tradycyjnej, ba-
zującej na taśmie. Podczas konferen-
cji dyskutowali różni interesariusze, 
którzy w swojej działalności korzysta-
ją z informacji o masie pozyskanego 

drewna. Ze strony administracji leś- 
nej można mówić o pewnej obawie, 
że wprowadzenie mniej pracochłon-
nych metod odbiórki może skutko-
wać „optymalizacją zatrudnienia”. 
Pomiar pozbawiony subiektywizmu 
spowodowałby, że ewentualne zarzu-
ty firm leśnych o zaniżaniu przez ka-
drę terenową nadleśnictw miąższości 
pozyskanych stosów czy zawyżaniu 
(w przypadku odbiorców) stałyby się 
bezpodstawne. Może tej możliwości 
wpływu na „korzystniejszy” odbiór na 
rzecz czy to zuli, czy drzewiarzy ad-
ministracja nie chce się do końca po-
zbywać. W obecnej sytuacji drewno 
jest mierzone często trzykrotnie: naj-
pierw przez głowicę harwestera, po-
tem przez leśniczego, a na końcu na 
bramie zakładu drzewnego. – Fakt, że 
tego drewna tyle razy dotykamy, tyle razy 
mierzymy, sprawia, że staje się najkosz-
towniejsze na świecie – mówił Witold 

Urbaniak. W obecnej praktyce pro-
cesu technologicznego pozyskiwania 
drewna system fotooptyczny mógłby 
być stosowany nawet tylko w celach 
kontrolnych, z czasochłonnych prac 
odbiórkowych administracja leśna mo-
głaby nawet zrezygnować. Ale taki sys-
tem wymagałby wzajemnego zaufania 
wszystkich kontrahentów w łańcuchu 
od drzewostanu do tartaku. – Dlatego 
tak ważne jest, by przyjęta metoda po-
miaru była akceptowana przez wszystkie 
strony procesu – podkreślił prof. Piotr 
Wężyk. Ostateczna decyzja o  ewen-
tualnym wdrożeniu fotooptycznych 
metod do powszechnego stosowania 
w Lasach Państwowych pozostaje jed-
nak w gestii dyrektora generalnego LP. 
Narzędzia do tego są. Czy będzie wola 
decydentów? – Powinniśmy być kon-
sekwentni w naszych działaniach – za-
znaczył w podsumowaniu konferencji 
Wiesław Krzewina. C
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Rasowi górale 

To kolejna w ciągu ostatnich 
kilku lat prezentacja ple-
nerowa zorganizowana 

przez FTS, podczas której obalany 
jest pokutujący mit, że w górach pra-
cować mogą tylko najprostsze skide-
ry, a jedyna sensowna technologia to 
ścinka pilarką i  zrywka całych dłu-
życ. Paleta możliwości jest znacznie 
szersza, a  rynek oferuje wiele ma-
szyn, które świetnie spisują się na sto-
kach. Takie pokazy z inicjatywy FTS 
odbyły się w 2015 r. w nadleśnictwach 
Śnieżka, Bielsko i  Dukla („Drwal” 
1/2016), w 2017 r. w Jugowie i Suchej 
Beskidzkiej („Drwal” 11/2017), zaś 
w  2019 r. w  Szklarskiej Porębie 
(„Drwal” 7/2019). Jesienią 2021 r. leś- 
nicy i przedsiębiorcy leśni mogli na 

terenie Strzyżowa przyjrzeć się z bli-
ska technologiom pozyskania i zrywki 
obniżającym koszty oraz redukującym 
uszkodzenia drzew i gleby. 

Dla każdego  
coś odpowiedniego 
Zwyczajowo spotkanie rozpoczęło 
się w warunkach kameralnych w sie-
dzibie nadleśnictwa Strzyżów. Leszek 
Hoffman i Dariusz Szumicki, właści-
ciele FTS, w swoich prezentacjach sta-
rali się mówić o maszynach, ale w kon-
tekście możliwych do stosowania tech-
nologii pozyskania i zrywki. Poza in-
formacjami o maszynach przywiezio-
nych na pokaz przybliżali konstrukcje 
innych producentów, których FTS ma 
przedstawicielstwo. Wśród nich uwagę 

zwraca Malwa – relatywnie nieduży 
sprzęt, wymagający wąskich szlaków 
operacyjnych, który może służyć jako 
baza dla harwestera, forwardera lub 
też kombi. – Maszyna kombi ma sens 
tylko przy małych maszynach – zazna-
czał Leszek Hoffman. – W takim przy-
padku łatwej i  bezpieczniej dokonać 
wszystkich manewrów przezbrajających. 
Przy maszynie Malwa kombi prze- 
zbrojenie z forwardera na harwester 
(bądź odwrotnie) trwa kilkanaście mi-
nut – do połowy dnia można pracować 
harwesterem, przezbroić, i drugą po-
łowę dnia zrywać. Malwa jako forwar-
der może być doposażona w przycze-
pę i dzięki temu zrywać więcej drew-
na za jednym przejazdem. Ze wzglę-
du na doskonałe właściwości trakcyjne 

W listopadzie firma ForTech Serwis Maszyny dla Leśnictwa („Drwal” 1/2019) zorganizo-
wała na terenie podkarpackiego nadleśnictwa Strzyżów pokaz technologii pozyskania 
i zrywki w warunkach górskich lasów

Marek Bodył

Fot. M. Bodył (11)

Nr 1/202234

SPRZĘT LEŚNY



Unikalne zawieszenie wahadłowe Eco 
Log umożliwia bezpieczną jazdę po war-
stwicy i zapewnia wysoką stabilność na 
wymagających terenach Maksymalny prześwit może wynosić 1,2 m

Układ samopoziomujący Eco Log oparty jest na czterech siłownikach i rozdzie-
laczu – to bardzo proste rozwiązanie

maszyna ta jest polecana przez FTS 
do pracy w górach. W przypadku po-
zyskania metodą pracy z międzypo-
lem, gdy ze względu na rozstaw szla-
ków operacyjnych harwester nie się-
ga głowicą z dwóch sąsiadujących szla-
ków w cały drzewostan, wąska Malwa 
w opcji harwestera może pracować na 
międzypolu zamiast pilarza. 

Nową pozycją w ofercie FTS jest 
harwester trzebieżowy Kranman, 
z głowicą posuwową (niebawem ma 
się też pojawić opcja z głowicą rolko-
wą). Jest to stosunkowo nieskompli-
kowana maszyna, praktycznie pozba-
wiona elektroniki, ze sterowaniem 
opartym na elektrozaworach. Dzięki 
temu jest prosta w konserwacji i na-
prawach. Elektronika steruje tylko 
głowicą. Koszt zakupu nowej maszy-
ny to niespełna 100 tys. euro. Według 
przedstawicieli FTS wydajność 

pozyskania w trzebieży to ok. 30 m3 
dziennie. 

Przy okazji omawiana konstruk-
cji głowic harwesterowych Leszek 
Hoffman zwrócił uwagę na ważne 

aspekty porównywania różnych mo-
deli. – Do porównania jest ok. 20 pa-
rametrów, a zazwyczaj operuje się jed-
nym – maksymalną średnicą ścinki. To 
zwodniczy parametr, bo ważna jest np. 
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szerokość rozwarcia rolek (żeby ścina-
ne mocno drzewo objąć) czy szerokość 
samej głowicy. Są takie, które mają ni-
ski parametr maksymalnej szerokości 
ścinki, a same w sobie są szerokie – cięż-
ko nimi operować w trzebieżach wcze-
snych. A niektóre odwrotnie – przy sto-
sunkowo wąskich korpusach mają dużą 
wartość maksymalnej szerokości ścin-
ki. Takie konstrukcje będą dużo bar-
dziej wydajne przy operowaniu w  gę-
stych drzewostanach.

Dla obecnych i potencjalnych klien-
tów FTS, pracujących na terenie 
Małopolski i Podkarpacia, dobrą in-
formacją była zapowiedź otwarcia no-
wego punktu serwisowego w rejonie, 
blisko beskidzkich lasów. W tym celu 
FTS nawiązał współpracę z prowadzo-
ną przez Szczepana Dylowicza firmą 
Trans-Las z Bochni („Drwal” 2/2019), 
która ma bogate zaplecze techniczne 
i wieloletnie doświadczenie w serwiso-
waniu maszyn leśnych. 

EcoLogiczna maszyna
Najwartościowsza, terenowa część po-
kazu odbyła się w drzewostanie buko-
wym z domieszką jodły porastającym 
stok. Zaprezentowane zostały trzy 
maszyny, dwie technologie. Pierwsza 
bazowała na ścince drzew i wyróbce 
sortymentów harwesterem zrębowo-

-trzebieżowym Eco Log 560D. Jest 
to maszyna o  unikatowej konstruk-
cji, która może poruszać się po war-
stwicy. – Chcemy pokazać możliwości 
tego harwestera w górskim terenie – mó-
wił Leszek Hoffman. – Czyli stabilną 
jazdę po warstwicy, przy ochronie na-
lotów, ścinkę drzew liściastych i docią-
gniecie do szlaku zrywkowego surowca 
dla forwardera. 

Eco Log to szwedzka firma, któ-
ra wywodzi się z  marki Caterpillar, 
a występuje pod tą nazwą od 2004 r.  
Protoplastą tych konstrukcji, pro-
dukowany w  tej samej fabryce, był 
Kockums, doskonale sprawujący się 
w trudnych bieszczadzkich warunkach 

skider (w  latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku). Seria harwesterów 
500 obejmuje cztery maszyny z  sa-
mopoziomującym zawieszeniem wa-
hadłowym. Poziomowanie do 5° jest 
samoczynne, przy większym nachy-
leniu terenu musi nad tym panować 
operator. Przechył wzdłużny wynosi 
±17°, boczny ±25°. Model 560D za-
licza się do jednego z mniejszych har-
westerów z serii. To, że jest maszyną 
czterokołową, nie oznacza, że jest ma-
szyną małą. Swoje waży (19 t), co jest 
konieczne, by móc stosować żuraw 
o wysięgu 10 m. To z kolei umożliwia 
pracę bez międzypola przy standardo-
wym 20-metrowym odstępie szlaków. 
Pokazowy egzemplarz wyposażony zo-
stał w żuraw od większego modelu 580, 
dzięki czemu można na nim zamon-
tować potężną głowicę Logmax 6000. 
W takich maszynach dla zwiększenia 
stabilności z reguły stosuje się wodę 
w kołach, przynajmniej w przednich. 

O zaletach konstrukcyjnych, które 
wszyscy zainteresowani przedsiębior-
cy leśni leśnicy obserwowali na grun-
cie podczas pokazu, tak mówił Leszek 
Hoffman: – Harwestery zazwyczaj za-
wieszane są na podwoziu „forwardero-
wym”, opartym na osiach bogie. Na sto-
ku praktycznie mogą poruszać się tylko 

w górę i w dół; jadąc w poprzek warstwi-
cy maszyna narażona jest na przewró-
cenie. Eco Log, dzięki odmiennej kon-
strukcji w postaci kół osadzonych na wa-
hliwych ramionach, może jeździć w po-
przek zbocza, co w górach jest olbrzymią 
zaletą. Stojąc bokiem do stoku, maszyna 
jest w poziomie – to niesamowity kom-
fort dla operatora. Kolejną zaletą ta-
kiej konstrukcji jest możliwość unosze-
nia maszyny dla uzyskania maksymal-
nego prześwitu 1,2 m, a jednocześnie 
kładzenia – prześwit wynosi wówczas 
14 cm. W  pozycji uniesionej harwe-
ster może przejeżdżać ponad skałami, 
daje to też łatwość ochrony nalotów 
i podrostów. Maksymalne obniżenie 
pozwala też uzyskać bezkonkurencyj-
ną stabilność. – Jeśli maszynę ważącą 
20 ton obniżymy do tych 14 cm, to tylko 
operatorzy wiedzą, co znaczy tak obni-
żyć środek ciężkości i jak wtedy zwięk-
sza się pewność pracy i wygoda – mówił 
Hoffman. Możliwość obniżenia ma-
szyny pomaga też w codziennej obsłu-
dze i zapewnia małą wysokość w cza-
sie transportu na niskopodwoziówce, 
co ułatwia, a  czasem wręcz umożli-
wia przejazdy pod liniami czy mosta-
mi. Wahliwe ramiona przydają się też 
w innych sytuacjach, np. gdy na tere-
nach bagiennych trzeba coś podłożyć 

Wysokość transportowa harwestera Eco Log 560D to tylko 3,34 m
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W terenach górskich lepiej niż tradycyjne osie bogie (pływające) zdają egzamin bogie balansowe – dociskają koła do gruntu 
dla większej stabilności maszyny na podjeździe czy zjeździe
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Zajedziesz Daleko
TWIN FORESTRY T440 & T480 
— POWAŻNE OPONY LEŚNE DLA
POWAŻNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Pozyskiwanie drewna jest tym, co robisz najlepiej. My jesteśmy najlepsi w oponach do 
maszyn leśnych.  Nowa seria opon Twin Forestry od Trelleborg jest naszym najlepszym 
wkładem w twój biznes. Możesz oczekiwać lepszej trakcji, stabilności na podłożu i 
łatwości użytkowania dzięki nowemu układowi bieżnika, a także większej odporności, 
trwałości i współdziałania z gąsienicami. Pamiętaj, że jesteśmy tu aby cię wspierać.

Zajedziesz Daleko z oponami Trelleborg Twin Forestry.
www.trelleborg.com/wheels
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Model 1050F to forwarder o ładowności 10 t i masie własnej 12 t. Jest to maszyna 
stosunkowo lekka, cechująca się bardzo korzystnym wskaźnikiem wymiarów do 
masy własnej

Od 2020 roku rozwiązania techniczne typowe dla marki Gremo powstają już 
w żółtych barwach pod egidą Eco Log 

pod koło czy też w  przypadku ko-
nieczności wymiany koła. – W maszy-
nach z podwoziem samopoziomującym 
wszystkie układy pracują w optymalnych 
warunkach – wyliczał dalej szef FTS.  

– Łożysko, na którym jest zamontowana 
kabina, nie buja się, pracuje w poziomie. 
Podobnie sworzeń mocowania żurawia 
pracuje na całej długości. Również silnik 
działa w optymalnym dla niego położe-
niu, dlatego te maszyny rzadziej ulegają 
awariom. Wszystkie te zalety potwier-
dził obecny na pokazie właściciel har-
westera Eco Log. 

W  przypadku harwestwerów Eco 
Log żuraw umiejscowiony jest z boku 
kabiny i obraca się wraz z nią. Takie 
rozwiązanie zapewnia operatorowi 
bardzo dobrą widoczność drzew, do 
których podjeżdża z głowicą. Dzięki 
niżej położonemu środkowi ciężko-
ści można stosować ciężkie, a przez 
to mocniejsze żurawie. Maszynę na-
pędza sześciocylindrowy silnik Volvo 
Penta, cieszący się opinią jednego 
z najbardziej oszczędnych. – Wszystko 
to zapewnia wysoką wydajność tych 
maszyn i możliwość stosowania techno-
logii przyjaznych środowisku – podkre-
ślał Leszek Hoffman. 

Nie tylko elkat 
Inną maszyną, zaprezentowaną ra-
mach w  technologii pozyskiwania 
drewna kłodowanego w warunkach 
górskich, był forwarder Gremo 1050F. 
To kolejny szwedzki produkt, któ-
ry od ponad roku powstaje pod mar-
ką Eco Log – w roku 2020 te dwie fir-
my połączyły swoje siły („Drwal” 6 
i  7/2020). Model 1050F ma ładow-
ność 10 t i masę własną 12 t. Jest to 
maszyna stosunkowo lekka, cechu-
jąca się bardzo korzystnym wskaźni-
kiem wymiarów do masy własnej. To 
szczególnie korzystny parametr na 
gruntach o mniejszej nośności – cię-
żej „wkleić” maszynę w grząski grunt. 
Typowym rozwiązaniem stosowanym 
w maszynach konstruowanych przez 
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Equus 175N jest wielozadaniową maszyną leśną o klasycznej konstrukcji przegubowej

Gremo są unoszone osie bogie, zarów-
no przednie, jak i tylne. Dzięki temu 
w  czasie pracy można korzystać ze 
stabilności pojazdu ośmiokołowego, 
a w razie potrzeby dysponować mniej-
szym promieniem skrętu czy oszczę-
dzać opony w  czasie przejazdów. 
Podnoszone bogie to także większa 
możliwość pokonywania przeszkód  

– przykładowo forwarder 1050F 
w przypadku zwykłych osi bogie osią-
ga kąt natarcia 32,5°, zaś wyposażony 
w unoszone bogie – 37°. Prezentowana 
maszyna miała czterocylindrowy silnik 
Cummins o mocy 173 KM. Siła ucią-
gu forwardera Gremo/Eco Log 1050F 
wynosi 140 kN. 

Drugą z przedstawionych maszyn 
zrywkowych był skider słowackiej pro-
dukcji Equus 175N o klasycznej, prze-
gubowej konstrukcji. Może ona wystę-
pować w kilku wariantach: basic (z wy-
soką płytą oporową i  wciągarkami 
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dwubębnowymi), skider z żurawiem 
i klembankiem, harwester (z głowicą 
harwesterową o maks. średnicy ścin-
ki do 50 cm) i kombi (z klembankiem, 
płytą oporową, wciągarkami i głowi-
cą harwesterową). Technologia pra-
cy z wykorzystaniem ostatniej opcji 
jest popularna w górach np. Austrii 
i w Czechach. Taką maszyną ścina się 
drzewo, okrzesuje, nakłada na klem-
bank całe strzały, zrywa do szlaku czy 
na składnicę i tam wyrabia się głowicą 
sortymenty. Oczywiście Equus nie pre-
tenduje do roli „pełnoprawnego” har-
westera. Czterokołowy skider z głowi-
cą ścinkową na żurawiu może osiągnąć 
wydajność w granicach 80% „normal-
nego” harwestera. Stanowi jednak al-
ternatywę np. dla Valtry z  głowicą, 
przy czym jest maszyną typowo leśną 
i może być wyposażony w znacznie po-
tężniejsze ramię niż ciągnik o standar-
dowej konstrukcji. Nowością Equusa 
z 2020 r. jest sześciokołowy forwar-
der. W maszynie tej ogon skrzyni kło-
nicowej może być unoszony hydrau-
licznie, aby drewno nie zsunęło się na 
podjeździe (o co nietrudno np. w przy-
padku mokrego buka). Wysoka kra-
ta oporowa zabezpiecza z kolei przed 
zsunięciem się ładunku na kabinę 

w czasie zjazdu. Forwarder ten może 
być opcjonalnie wyposażony w tylną 
mygłownicę, klembank czy wbudowa-
ną wciągarkę skiderową, która może 
służyć do wciągania maszyny w górę 
stoku. Jak widać, słowacki Equus jest 
zaprojektowany tak, by radził sobie 
w trudnych górskich warunkach. 

Na strzyżowskim pokazie zaprezen-
towany został Equus 175N w wersji 
z klembankiem, żurawiem z chwyta-
kiem zrywkowym, regulowaną hydrau-
licznie płytą oporową i dwoma 11-to-
nowymi wciągarkami o dwóch pręd-
kościach. Co istotne, mocny żuraw 
o  udźwigu 120 kNm jest umiejsco-
wiony przed tylną osią i można nim 
nie tylko ładować dłużyce na klem-
bank, lecz także zrywać. Skider zbudo-
wany jest z wytrzymałej stali Weldox. 
Podzespoły pochodzą od renomowa-
nych producentów: silnik Cummins 
(o  mocy 175 KM), skrzynia Sauer 
Bibus, mosty NAF STT, hydraulika 
Danfoss. Hydrostatyczny napęd po-
zwala na jazdę z  maks. prędkością 
40 km/h. Fotel Grammer jest obra-
cany, operator w czasie zrywki może 
siedzieć bokiem do kierunku jazdy. 
Maszyna może być obsługiwana zdal-
nym sterowaniem. 

Konieczność, nie alternatywa 
Terenowy pokaz technologii pozyska-
niowo-zrywkowych był bez wątpienia 
pouczający dla wszystkich zaintere-
sowanych. Naocznie można było się 
przekonać, jak w  górskich realiach 
stosowane są mniej rozpowszech-
nione w  naszym kraju technologie. 
Uprzedzając krytyczne uwagi odno-
śnie do możliwości wykorzystania pre-
zentowanych maszyn typu: „a co to za 
góry, przyjedź do nas w Bieszczady”, 
to na pokazie był przedsiębiorca 
z Bieszczad, pracujący w nadleśnic-
twie Stuposiany. Według jego oceny 
maszyny te spokojnie mogłyby pra-
cować na jego wymagającym terenie 

– byle miały front robót. W przypad-
ku harwestera zwrócił uwagę na inny 
aspekt, niezwiązany z możliwościami 
poruszania się po stokach: – U mnie 
jest dużo rębni IVd, tniemy sporo gru-
bych buków i jodeł, i nie wiem, czy ta 
głowica dałaby radę… 

Ktoś inny żartobliwie zauważył, 
że na terenie krośnieńskiej dyrekcji 
więcej jest ekologów niż harweste-
rów, przy czym nie miał na myśli Eco 
Logów. To się może jednak zmienić. 
Obecny na pokazie Artur Królicki, 
zastępca dyrektora krośnieńskiej 

W Strzyżowie zaprezentowano Equusa w opcji skidera wyposażonego w klembank, żuraw z chwytakiem zrywkowym, 
płytę oporową i dwie 11-tonowe wciągarki

Nr 1/202240

SPRZĘT LEŚNY



RDLP ds. ekonomicznych, twar-
do mówił, głównie do obecnych 
przedstawicieli leśnej administra-
cji: – Mamy wszyscy problemy z ludź-
mi do pracy i te problemy będą się po-
głębiać  – to nie jest tak, że nagle za-
cznie się w Polsce kryzys na rynku pra-
cy i  ludzie wrócą do lasu. Jeżeli ktoś 
wyjdzie z lasu, to do lasu już nie wróci 
i musimy sobie z tego zdawać sprawę. 
Mieliśmy czas na przygotowanie się do 
tej sytuacji. Ci, którzy przez ostatnie sie-
dem, osiem lat zainwestowali w sprzęt, 
inaczej patrzą na to, co się dzieje, dzię-
ki inwestycjom w nowoczesny sprzęt 
zwiększyli wydajność. Pamiętajcie, że 
maszyny to już nie jest alternatywa dla 
pilarki. Teraz jest tylko wybór, czy zro-
bię zadania maszyną, czy w ogóle nie 
zrobię. Jeżeli słyszę na tym spotkaniu 
w kuluarach, że „u mnie maszyny nie 
będą pracowały”, to się zastanawiam, 
czy ten ktoś stracił kontakt z  rzeczy-
wistością i wie, co się dzieje. Dzisiaj 
rano mieliśmy w biurze RDLP posie-
dzenie z nadleśniczym, który dwa dni 
temu zgłosił, że nie pozyska 10 tys. m3  
(i to przy w miarę dobrym roku), bo nie 
ma ludzi. I nie chodzi o stawki, po pro-
stu fizycznie nie ma pracowników z pi-
larkami. Przy jednym nadleśnictwie to 
da się jeszcze rozwiązać, ale jutro bę-
dzie takich nadleśnictw siedemnaście. 
Dziesięć lat temu królowała metrów-
ka i dłużyca  – obecnie robimy 2,5 m, 
robimy kłody, to nie jest nowość. Teraz 
chodzi o wykonanie następnego kroku  

– nie mamy wyjścia, zarówno zakłady 
usług leśnych, jak i my, jako admini-
stracja. Mentalnie musimy się zmienić, 
zejść z pracochłonnych sortymentów, 
trzeba zmienić sposób organizacji pra-
cy. To nie jest tak, że dzisiaj pozyskuje-
my brzozę, bo mamy odbiorcę, a za ty-
dzień na tej samej powierzchni będzie-
my wchodzić po jodłę. Zapomnijcie 
o  tym. Jeżeli jeszcze ktoś tak pracu-
je, bo mu tak wygodnie, to po prostu 
w  następnym roku nie będzie miał  
wykonawców. C

Mocny żuraw o udźwigu 120 kNm jest umiejscowiony przed tylną osią i można nim 
nie tylko ładować dłużyce na klembank, lecz także zrywać
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SZKOLENIA / KURSY
> piły spalinowe i elektryczne
> drwal – pilarz – BHP
> kosy spalinowe
> traki ramowe i taśmowe



Traktor z Mrą gowa
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. to znany w Polsce producent ciągników rolniczych 
z siedzibą w Mrągowie. Właścicielem spółki jest indyjska firma Escorts Ltd., licząca się nie 
tylko w Indiach, lecz także za granicą. Traktory Farmtrac to pojazdy uniwersalne, które 
mają szerokie zastosowanie, mogą również pracować w przedsiębiorstwach leśnych

Jacek Skudlarski

J edną z  propozycji wytwórcy  
z  Mrągowa jest model 9120 
o  największej mocy w  rodzi-

nie Farmtrac. Po raz pierwszy został 
zaprezentowany podczas wystawy 
Agrotech w 2016 r. („Drwal” 5/2016). 
Moc znamionowa zamontowanego 
w nim silnika wynosi 113 KM. Pojazd 
wyróżnia kompaktowa konstrukcja 
o  rozstawie osi 2470 mm, przy spo-
rej masie własnej wynoszącej 3903 kg.  
Promień zawracania liczy 4,4 m. 
Ciągniki wyposażono w oś przednią 
marki Carraro ze zwolnicami plane- 

tarnymi i automatyczną blokadą me-
chanizmu różnicowego. Producent 
oferuje model 9120 w dwóch wersjach 
różniących się wyposażeniem: DTn 
i PWR. Ogólnie mówiąc, ciągniki nie 
są zbyt zaawansowane technicznie, co 
z  pewnością zainteresuje potencjal-
nych klientów stroniących od nadmier-
nej elektroniki w traktorach.

Silnik Perkinsa,  
przekładnia Carraro
Jednostką napędową w  modelu  
9120 jest czterocylindrowy silnik 

o pojemności 3387 cm3, który gene- 
ruje 83 kW (113 KM) mocy. Motor 
ma bezpośredni wtrysk paliwa, turbo-
doładowanie i  jest chłodzony cieczą. 
Za podaż paliwa ze zbiornika o  po-
jemności 160 l do cylindrów odpo-
wiada elektryczna pompa paliwowa. 
Moment obrotowy 450 Nm jest osiąga-
ny przy prędkości silnika 1400 obr./min.  
W  konstrukcji jednostki napędo-
wej zastosowano suchy, dwustopnio-
wy filtr powietrza wstępnego oczysz-
czania z wkładem papierowym i do-
kładnego oczyszczania z  wkładem 

Farmtrac 9120 to ciągnik, który sprawdzi się także w pracach leśnych

Fot. Farmtrac (3)
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wymiennym, umieszczonym pod ma-
ską przed chłodnicą. Jak deklaruje 
producent, wymiana filtra jest bardzo 
prosta i szybka. 

W  wyposażeniu ciągnika w  wer-
sji DTn jest przekładnia mechanicz-
na, zsynchronizowana, o stałym zazę-
bieniu. Bez synchronizacji pracuje re-
duktor, który ma trzy przełożenia (H, 
M, L – prędkość wysoka, średnia, ni-
ska). Zmiana przełożeń odbywa się 
za pomocą oddzielnej dźwigni. Sama 
skrzynia oferuje cztery przełożenia do 
jazdy w obu kierunkach. Po uwzględ-
nieniu reduktorów, w tym reduktora 
dzielącego biegi na polowe i szosowe, 

użytkownik ma do dyspozycji 24 prze-
łożenia do jazdy przodem i  wstecz. 
W wersji PWR dostępne są półbiegi 
zmieniane pod obciążeniem. 

W  standardzie producent oferu-
je elektrohydrauliczne załączanie 
blokady mechanizmu różnicowego. 
Elektrohydraulicznie uruchamiany 
jest także napęd przedniego mostu. 

Układ hydrauliczny i układy 
agregowania maszyn
Model Farmtrac 9120 wyposażo-
no w  podnośnik o  maksymalnym 
udźwigu 4500 kg z zaczepami kat. II. 
Urządzenie jest sterowane poprzez 

Konstruktorzy marki Farmtrac wyposażyli model 9120 w silnik Perkins 854E o mocy znamionowej 83 KW (112,88 KM). 
Maksymalny moment obrotowy, jaki oferuje ta jednostka, wynosi 450 Nm przy prędkości 1400 obr./min

Traktor wyposażono w układ napędowy marki Carraro. Mechaniczna skrzynia bie-
gów (24/24) o stałym zazębieniu zsynchronizowana jest z rewersem i reduktorem

Maksymalny udźwig wynosi 4500 kg. 
Model Farmtrac 9120 wyposażono 
w sześć szybkozłączy

Fot. J. Skudlarski  (4)
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system EHR. System sterowania pod-
nośnikiem wykorzystuje czujniki i za-
wór elektrohydrauliczny sprzężony ze 
sterownikiem, aby zapewnić dokład-
ną i intuicyjną regulację pozycyjną, re-
gulację siłową i funkcje stabilizacyjne 
w transporcie.

EHR jest obsługiwany za pomocą 
niewielkiego panelu z wyświetlaczem 
LCD. W sterowniku można progra-
mować funkcje podnośnika, które 
można zapisać dla kilku maszyn i od-
twarzać je bez konieczności ponowne-
go ustawienia podnośnika. Opcje te 
są aktywowane na ekranie za pomo-
cą pokrętła przewijania, które służy 
do poruszania się po menu i umożli-
wia dostosowanie wybranych ustawień, 
oraz przycisku enter używanego do 
wyboru regulacji i zapisania ustawień. 
Po zaprogramowaniu funkcji w trak-
cie pracy traktorzysta wybiera przy-
cisk „opuszczanie – podnoszenie”. 
Do obsługi na zewnątrz ciągnika sto-
sowane są przyciski montowane na 
tylnych błotnikach. Opcjonalnie pro-
ducent oferuje przedni TUZ. Możliwe 
jest także zamontowanie na ciągniku 
ładowacza czołowego o udźwigu do 
1600 kg. 

Sercem układu hydraulicznego 
jest pompa o wydatku 55 l/min. Olej 

z  urządzenia jest dostarczany rów-
nież do trójsekcyjnego rozdziela-
cza z  trzema parami szybkozłączy 
umieszczonymi na wsporniku moco-
wanym z tyłu ciągnika. Układ hydrau-
liki zewnętrznej umożliwia sterowa-
nie hydraulicznymi odbiornikami ze-
wnętrznymi, którymi mogą być siłow-
niki jednostronnego lub dwustronne-
go działania oraz silniki hydrauliczne.

Ciągnik 9120 dysponuje WOM-em  
o  dwóch prędkościach:  540  
i 1000 obr./min. Ponadto dostępne 
są obroty zależne. Urządzenie jest 
uruchamiane elektrohydraulicznie. 
Opcjonalnie jest dostępny przedni 
WOM o prędkości 1000 obr./min.

Do agregowania z ciągnikiem ma-
szyn przyczepianych producent mon-
tuje w ciągniku przesuwny górny za-
czep transportowy oraz zaczep rolni-
czy. Opcjonalnie dostępny jest także 
zaczep automatyczny. Ciągnik dys-
ponuje układem pneumatycznym, za-
równo jedno-, jak i dwuobwodowym. 

W celu lepszego dociążenia ciągni-
ka dodatkowo dostępne są obciążni-
ki przednie o masie 88, 172 i 700 kg 
oraz obciążniki tylne (64 i  206 kg). 
Obciążenie może być mocowane do 
wspornika obciążników przednich lub 
do kół tylnych. 

Podnośnik hydrauliczny jest sterowany za pomocą systemu EHR Opcjonalnym wyposażeniem ciągnika 
jest kamera cofania

Ciągniki można wyposażyć w systemy 
rolnictwa precyzyjnego

Miejsce pracy operatora
W  modelu Farmtrac 9120 zamon-
towano sześciosłupkową kabinę. 
Standardowe wyposażenie kabiny 
to: wentylacja, ogrzewanie, klima-
tyzacja, wycieraczki przednie i tylne, 
spryskiwacz szyby przedniej, uchylne 
okna tylne i boczne, reflektory robo-
cze przednie i tylne. Seryjnie produ-
cent montuje fotel z pneumatycznym 
zawieszeniem. Opcjonalnie dostępne 
jest siedzisko marki Grammer. 

Większość funkcji sterowania 
umieszczono z prawej strony miejsca 
operatora. Znajdują się tam dźwignia 
zmiany biegów oraz dźwignie reduk-
torów. Tuż za nimi umieszczono panel 
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Standardowe wyposażenie kabiny to ogrzewanie, wentyla-
cja, spryskiwacz szyby przedniej, wycieraczki szyby przed-
niej i  tylnej, lusterka boczne oraz przednie i  tylne lampy 
robocze w dachu

obsługi EHR-u, nad którym mieszczą się przyciski do elek-
trohydraulicznego załączenia napędu przedniego mostu, 
WOM-u (w tym również WOM-u przedniego), świateł ro-
boczych ulokowanych na masce i awaryjnych oraz regenera-
cji filtra DPF. Po prawej stronie operatora znajdują się trzy 
dźwignie do obsługi rozdzielaczy hydrauliki zewnętrznej. 

Na środkowym prawym słupku producent umieścił 
przyciski do obsługi świateł roboczych oraz radioodtwa-
rzacz. Nad nim znajdują się pokrętła do obsługi wentyla-
tora i klimatyzacji. 

Parametry dotyczące pracy są dostępne na desce roz-
dzielczej wyposażonej w wyświetlacz LCD. Urządzenie 
prezentuje takie dane jak: całkowity czas pracy ciągnika 
(licznik mth), liczbę motogodzin od ostatniego zerowania 
licznika, obciążenie silnika, bieżące zużycie paliwa w l/mth, 
prędkość WOM-u, a także aktualną godzinę i temperatu-
rę na zewnątrz ciągnika. Znajdujące się obok wyświetlacza 
zegary wskazują obroty i temperaturę silnika, prędkość 
pojazdu i poziom paliwa w zbiorniku. 

Uzupełnieniem dodatkowego wyposażenia kabiny jest ka-
mera cofania. Inna opcja to terminal GPS, który pozwa-
la wykorzystać ciągnik w systemie rolnictwa precyzyjnego. 
W jednej z wersji urządzenie może wskazywać odchyłki od 
jazdy po prostej linii, co może być przydatne podczas nasa-
dzeń czy innych prac wymagających jazdy po linii prostej. C 

Fot. Farmtrac
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Urządzenia do diagnostyki drzew

A rboryści na całym świecie od 
lat zgłębiają wiedzę na temat 
drzew. Mnogość czynników 

wpływających na biologię i fizjologię 
tych potężnych roślin rodzi wiele ta-
jemnic, które pozostają wciąż do roz-
wiązania. W ciągu kilkudziesięciu lat 
powstało wiele grup i organizacji zaj-
mujących się poszerzaniem wiedzy na 
temat wytrzymałości drzew. W dużej 
mierze było to zdeterminowane od-
wiecznym konfliktem między ludz-
ką ekspansją i tworzoną infrastruktu-
rą a przyrodą. Głównym celem było 
określenie wytrzymałości drzew ro-
snących w otoczeniu siedlisk ludzkich.

Wizualizacja wnętrza pnia
Tomograf soniczny ArborSonic to 
mocno rozpowszechnione urządze-
nie, umożliwiające szybką diagnosty-
kę pni drzew pod kątem wytrzymało-
ści na złamanie. Tworząc wiele tomo-
grafów badanych warstw pnia drzewa, 

możemy zbudować model 3D jego 
wnętrza i określić wytrzymałość każ-
dej z poszczególnych warstw na zada-
ną siłę wiatru. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie „zajrzeć” do środka drzewa. 
Trzeba przyznać, że wygenerowany 
w programie wielobarwny model 3D 
robi wrażenie.

Musimy jednak być świadomi za-
kresu badanego obszaru drzewa. 
Urządzenie to bowiem określa wytrzy-
małość badanej warstwy (na danej wy-
sokości), a nie całego drzewa. Tutaj 
do akcji musi wkroczyć doświadcze-
nie osoby prowadzącej analizę. Przed 
wykonaniem badania aparaturą trze-
ba określić w trakcie diagnostyki VTA 
(Visual Tree Assesment) punkty, któ-
re naszym zdaniem wymagają dogłęb-
nego zbadania i przeliczenia. Bez do-
świadczenia i nabytego wyczucia w za-
kresie diagnostyki drzew możemy 
błędnie ocenić jego bezpieczeństwo 
dla otoczenia.

Jednymi z wielu dostępnych na rynku specjalistycznych aparatur do badania drzew są 
urządzenia marki Fakopp. W związku z intuicyjnym panelem i prokonsumenckim podej-
ściem producenta stały się one bardzo popularne

Mateusz Sahs

Fot. M. Bodył (8)

Tomograf soniczny ArborSonic to urzą-
dzenie umożliwiające szybką diagno-
stykę pni drzew pod kątem wytrzyma-
łości na złamanie
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Próba obciążeniowa
ArborSonic to ciekawe urządzenie, ale 
moim zdaniem powinno służyć jedy-
nie jako narzędzie pomocnicze przy 
badaniu obciążeniowym metodą ela-
sto-inclino. Badanie Pulling-Test jest 
znacznie bardziej wymierne niż to-
mograf soniczny. Elastometr anali-
zuje pracę włókien drzewa w trakcie 
symulacji obciążenia, natomiast inkli-
nometry – wychylenie bryły korzenio-
wej oraz zabezpieczają całe badanie 
przed zbytnim wychyleniem drzewa 
lub wyrwaniem.

Brzmi to całkiem prosto, prawda? 
Niestety jednak musimy włożyć sporo 
wysiłku i doświadczenia, aby owe czuj-
niki właściwie rozmieścić. Pamiętajmy, 
że pień drzewa nie jest jednorod-
ną strukturą, trzeba go odpowiednio 

„czytać”, aby zrozumieć, gdzie są jego 
słabe punkty, mogące być katalizato-
rem złamania czy wykrotu, a następ-
nie osadzić tam odpowiednio czujniki. 
Niewłaściwie rozmieszczone nie da-
dzą nam wiarygodnego wyniku, a źle 
usytuowane inklinometry nie zabez-
pieczą drzewa w trakcie badania przed 
wykrotem. W kwestii odpowiednie-
go umieszczenia elastometrów na 
pniu sprawdza się tomograf sonicz-
ny, który pokaże, gdzie mamy naj-
słabsze punkty pnia. 

Przy instalacji inklinometrów już 
nie pomoże żadne urządzenie. Sami 
musimy osadzić czujniki tak, aby od-
dawały realny wynik naszej ewaluacji. 
Nieprawidłowo zamieszczone inklino-
metry, np. osadzone w zgniliźnie lub 
pęknięciu, mogą nie dawać prawidło-
wych odczytów, a tym samym nie za-
bezpieczać całego badania. Skutkiem 
tego może być wykrot drzewa podczas 
próby obciążeniowej.

Wykrywanie korzeni
Kolejnym pomocniczym urządzeniem 
jest root detector. To urządzenie słu-
żące do wykrywania obecności ko-
rzeni w odległości maks. 3 m od pnia 

Przetworniki należy rozmieścić równomiernie wokół pnia na wysokości, z której 
chcemy uzyskać informacje o wytrzymałości, a następnie delikatnie uderzać kolejne 
przetworniki młotkiem stalowym, co wyzwala fale dźwiękowe. Tomograf ArborSonic 
mierzy czas przesyłu dźwięku do każdego czujnika z dokładnością do mikrosekundy 
i przekazuje dane do komputera

Dzięki urządzeniu ArborSonic jesteśmy w stanie „zajrzeć” do środka drzewa
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Bez doświadczenia i nabytego wyczucia w zakresie diagno-
styki drzew możemy błędnie ocenić jego bezpieczeństwo 
dla otoczenia

Elastometr bada pracę włókien drzewa w trakcie symulacji 
obciążenia

Inklinometry badają wychylenie bryły korzeniowej oraz 
zabezpieczają całe badanie przed zbytnim wychyleniem 
drzewa lub wyrwaniem

Znacznie bardziej wymierne niż tomograf soniczny jest 
badanie Pulling-Test, czyli próba obciążeniowa

drzewa. Urządzenie informuje jedy-
nie o obecności korzenia w badanej 
strefie gleby, nie daje natomiast żad-
nych danych, które mogłyby pomóc 
w określeniu statyki drzewa. To urzą-
dzenie może być bardzo użyteczne 
w sytuacji, gdy planujemy inwestycję 

rewitalizacji istniejących ścieżek par-
kowych. Możemy określić, czy owa 
inwestycja może negatywnie wpły-
nąć na system korzeniowy rosną-
cych tam drzew. Dzięki temu pro-
fesjonalni projektanci będą mogli 
dopasować rodzaje zastosowanych 

nawierzchni. Częstym rozwiąza-
niem, jeśli pojawi się kolizja z syste-
mem korzeniowym, jest zastosowa-
nie kładki czy też podestów na fun-
damentach wielopunktowych lub 
legarach opartych na starej ścieżce 
(podbudowie).

Fot. E. Rosłon-Szeryńska
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Root detector jest pomocny w sytuacji, gdy planujemy inwestycję rewitalizacji 
istniejących ścieżek parkowych. Możemy określić, czy owa inwestycja może ne-
gatywnie wpłynąć na system korzeniowy rosnących tam drzew

W trosce o drzewa i ludzi
Wymieniłem tylko kilka z wielu ist-
niejących na rynku urządzeń do dia-
gnostyki drzew. Fundamentalną kwe-
stią jest jednak współpraca projek-
tantów z doświadczonymi arborysta-
mi, rozumiejącymi zagrożenia płyną-
ce z nieprzemyślanych rewitalizacji 
w pobliżu starodrzewu.

Drodzy Czytelnicy, jeżeli rozwa-
żacie zakup aparatury do badań 
drzew, w  pierwszej kolejności za-
stanówcie się nad odpowiedzialno-
ścią, jaka spocznie na Waszych bar-
kach. Badając drzewa w miejscach 

Root detector to urządzenie służące do 
wykrywania obecności korzeni w odle-
głości maks. 3 m od pnia drzewa. In-
formuje jedynie o obecności korzenia 
w badanej strefie gleby, nie przekazuje 
natomiast żadnych danych, które mo-
głyby pomóc w określeniu statyki drzewa

intensywnie uczęszczanych przez lu-
dzi, Wasze diagnozy i zalecenia będą 
mieć wpływ na bezpieczeństwo użyt-
kowników terenu. Wykorzystajcie 
swoją wiedzę i umiejętności tak, aby 
zadbać o starodrzew, mając jednak 
na uwadze względy ochrony zdrowia 
i życia ludzi. W wielu przypadkach 
sędziwe drzewa traktowane są jak 
osobniki młode, które z  łatwością 
zaadaptują się do zmian środowisko-
wych. Niestety tak nie jest, a  skut-
ki niewłaściwych działań mogą być  
widoczne dopiero po dwóch, trzech 
latach. C

Fot. Fakopp (2)

Fot. J. Kiersnowska
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Ścinka ręczno-maszynowa  
ze wsparciem żurawiowym
W lipcu 2021 r. odbył się w okolicy miejscowości Braunlage w paśmie górskim Harc 
w Niemczech pokaz ścinki ręczno-maszynowej ze wsparciem żurawiowym. Metoda ta 
została oficjalnie uznana przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową

N iemieckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
Leśnych (DFUV) i  niemiecka instytucja wła-
ściwa ds. ubezpieczeń wypadkowych w  rolnic-

twie, leśnictwie i  ogrodnictwie (SVLFG) przygotowa-
ły po trzech latach negocjacji wytyczne do ścinki ręczno-

-maszynowej ze wsparciem żurawia harwestera lub ko-
parki (metoda MFK). SVLFG długo nie chciało uznać 
tej stosunkowo często stosowanej w Niemczech techniki 
ścinki, w której rzazy zakłada pilarz, a drzewo obala żura-
wiem operator harwestera lub koparki. Przedsiębiorcy leś- 
ni sięgają po metodę MFK np. wtedy, gdy drzewa są zbyt 
grube jak na możliwości głowicy harwesterowej lub gdy ścin-
ka wymaga zachowania szczególnego bezpieczeństwa (osie-
dla, drogi). Gdy pilarz wykonuje podcięcie i cięcie obalają-
ce, operator harwestera trzyma u góry pień drzewa głowi-
cą. Eksperci SVLFG uważali, że zbyt duże jest niebezpie-
czeństwo spadnięcia głowicy na pilarza w przypadku pęknię-
cia przewodu hydraulicznego lub błędu obsługowego ope-
ratora, tym bardziej że w praktyce działania firm leśnych 

dokonywanie oceny ryzyka zawodowego związanego z po-
szczególnymi pracami leśnymi nie zawsze jest oczywistością. 
W 2021 r. doszło w Niemczech nawet do wypadku podczas 
ścinki ze wsparciem harwestera (pilarz znajdował się w od-
ległości zaledwie 5 m od drzewa w momencie, gdy operator 
maszyny je obalał).

Konsekwencja w działaniu
DFUV konsekwentnie forsowało jednak projekt uczynie-
nia metody MFK bezpieczniejszą, co miało z kolei prowa-
dzić do jej oficjalnego uznania. Pod koniec 2018 r. DFUV 
spotkało się w tej sprawie z ekspertami SVLFG. We wrze-
śniu 2020 r., po konsultacjach ze wszystkimi większymi 
producentami maszyn leśnych, przedstawiono opracowa-
nie, w którym wyszczególniono wszystkie możliwe tech-
niczne źródła błędów w metodzie MFK, czynniki oddzia-
łujące na pilarza i środki zaradcze. W opracowaniu zwró-
cono uwagę na fakt, że w nowoczesnych maszynach leś- 
nych stosuje się zawory hydrauliczne typu Close Center, 

Wariant pierwszy – pilarz czeka w bezpiecznej odległości, 
aż operator harwestera zabezpieczy gruby świerk

Wariant drugi – operator harwestera chwyta drzewo, zanim 
pilarz założy rzaz ścinający

Fot. O. Gabriel (10)
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które w dużym stopniu wykluczają możliwość wypadku. 
W razie awarii układu sterowniczego lub hydrauliczne-
go zawory te automatycznie się zamykają. Dzięki temu 
między nimi a sterowanymi elementami zostaje utrzyma-
ne ciśnienie na niemal niezmienionym poziomie, toteż 
żuraw z głowicą harwesterową zasadniczo nie może spaść. 
Dodatkowym zabezpieczeniem są powszechnie dziś sto-
sowane zdecentralizowane systemy sterowania z modu-
łami obsługującymi silnik, żuraw i głowicę harwesterową. 
Do tego dochodzą oddzielne na ogół układy hydraulicz-
ne żurawia i głowicy. Nawet gdyby doszło do awarii pom-
py hydraulicznej głowicy harwesterowej, ta ostatnia po-
zostałaby w niezmienionym miejscu na drzewie. Podczas 
trzymania drzewa żuraw i głowica nie podlegają znaczą-
cym obciążeniom, tak że nieprawdopodobne jest wystą-
pienie wtedy uszkodzeń takich jak pęknięcie przewodów 
czy żurawia.

Powyższa argumentacja przekonała ekspertów z orga-
nizacji SVLFG i wiosną 2021 r. opracowali oni wspólnie 
z przedsiębiorcami leśnymi wytyczne do stosowania meto-
dy MFK jako oficjalnie uznanej techniki. Zgodnie z tymi 
wytycznymi pilarz i operator harwestera muszą na miej-
scu uzgadniać każdy etap ścinki, komunikując się ze sobą 

Pilarz czeka w bezpiecznej odległości, aż operator harwe-
stera Eco Log 590F zabezpieczy gruby świerk

Po przygotowaniu drzewa do obalenia pilarz informuje operatora 
harwestera za pośrednictwem systemu komunikacji radiowej 
zintegrowanego z hełmem, że oddala się na bezpieczną odległość

Pilarz zakłada rzaz ścinający; harwester pozostaje w bezruchu
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Operator harwestera obala drzewo

Dyskusja o technice ścinki (tu: rzaz ścinający z progiem 
ujemnym i listwa przytrzymująca przecięta w górze)

Operator harwestera Menzi Muck M545 chwyta drzewo, 
zanim pilarz założy rzaz ścinający

drogą radiową. Muszą też wspólnie dokonywać oględzin 
drzewa przed ścinką, a po jej wykonaniu razem oceniać 
efekty swojej pracy.

Dwa warianty
W pokazie w okolicy miejscowości Braunlage uczest-
niczyli jako demonstratorzy Thies von Koppen i Dirk 
Grötelüschen, wykwalifikowani robotnicy leśni z dyplo-
mem mistrzowskim, oraz Andreas Truskaller i  Marc 
Rosenberg, przedsiębiorcy leśni i zarazem operatorzy 
harwesterów. Do ścinki metodą MFK zostały przygo-
towane dwa grube świerki. Jednen miał obalić Marc 
Rosenberg harwesterem Eco Log 590F, drugiego  

– Andreas Truskaller harwesterem Menzi Muck M545.
Pilarz i operator harwestera każdorazowo wspólnie 

dokonywali najpierw oględzin drzewa i oceny zagrożeń 
związanych z jego ścinką. Następnie ustalili sposób pracy, 

w tym kierunek obalenia drzewa, odległość oddalenia się 
pilarza i miejsce ustawienia maszyny. Odpowiednio oczy-
ścili również miejsce ścinki.

Zademonstrowane zostały dwa różne warianty właści-
wej ścinki. Andreas Truskaller od razu chwycił drzewo gło-
wicą MVD 700 i pilarz założył rzazy podcinający i ścinają-
cy oraz uformował listwę przytrzymującą, stojąc pod żura-
wiem. Natomiast Marc Rosenberg czekał z głowicą har-
westerową ustawioną na ziemi, aż współpracujący z nim 
pilarz wykona cięcia i uformuje listwę. Przedsiębiorca 
chwycił drzewo głowicą Log Max 7000 dopiero wtedy, 
gdy pilarz oddalił się na bezpieczną odległość, wyszedłszy 
poza powierzchnię rzutu korony drzewa i strefę wysięgu 

żurawia. Kiedy maszyna pewnie trzymała drzewo, pilarz 
wrócił dokończyć cięcia.

W obydwu wariantach operator harwestera i pilarz 
pozostają bez przerwy w kontakcie wzrokowym i radio-
wym, przy czym pracą kieruje pilarz. Kiedy wykona on 
zakładkowe cięcie wykańczające (przecięcie listwy przy-
trzymującej poniżej lub, rzadziej, powyżej płaszczyzny 
rzazu ścinającego), przygotowujące drzewo do obalenia, 
daje o tym znać operatorowi. Po oddaleniu się na bez-
pieczną odległość wydaje ostatecznie komendę do oba-
lenia drzewa.

Będą szkolenia
Operator harwestera i pilarz mają w metodzie MFK pew-
ne pole manewru. Decydują o tym, czy chwycić żurawiem 
drzewo od razu, czy nie. Pilarz określa szczegóły techniki 
ścinki, która obejmuje uformowanie listwy przytrzymującej 
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W tym przypadku listwa przytrzymująca została przecięta w dolePo obaleniu drzewa operator i pilarz omawiają wykonaną ścinkę

Metoda MFK w skrócie

i wykonanie cięcia zakładkowego. To pilarz decyduje cho-
ciażby o tym, czy przeciąć listwę przytrzymującą w dole, czy 
w górze. W zależności od sytuacji może on założyć rzaz ści-
nający z progiem dodatnim lub ujemnym.

Maszyna, która obala drzewo, musi oczywiście mieć wy-
starczającą do tego siłę. Budowa kabin koparek, które 
w odróżnieniu od kabin maszyn leśnych nie są konstrukcja-
mi typu FOPS (konstrukcje chroniące operatora przed spa-
dającymi przedmiotami), powinna odpowiadać specjalnym 
normom bezpieczeństwa, tak aby operator był chroniony 
w razie obalenia się drzewa na maszynę. Operator harwe-
stera, zbliżając głowicę harwesterową do drzewa, powinien 
utrzymywać ją w stanie luźnym. Drzewo powinno zostać 
dobrze uchwycone na wysokości co najmniej 3 m. W czasie, 
gdy pilarz zakłada rzazy, operator nie może trzymać dłoni 

na dźwigniach sterowniczych. Ma to na celu wykluczenie 
ruchów maszyny, które mogą zostać spowodowane nieza-
mierzonymi czynnościami obsługowymi.

Dokument z wytycznymi do ścinki metodą MFK do-
stępny jest w języku niemieckim w witrynie internetowej 
SVLFG pod adresem www.svlfg.de/mfk-methode (plik 
PDF handlungshilfe-gbu-mfk-methode.pdf). Pracownicy 
firm usług leśnych w Niemczech mają zostać przeszkole-
ni w wykonywaniu takiej ścinki. Organizacja SVLFG pla-
nuje już odpowiednie kursy. Przynajmniej część niemiec-
kich ośrodków kształcenia leśnego włączy metodę MFK 
do swoich programów szkoleniowych. C 

Źródło: „Forst & Technik” 9/2021
Opr. A.S. 

Przygotowanie

Pilarz i operator harwestera (wspólnie) Oględziny drzewa, ocena zagrożeń i ustalenie kierunku obalenia

Pilarz i operator harwestera Ustalenie drogi oddalenia się i miejsca postoju maszyny, 
oczyszczenie powierzchni manipulacyjnej

Wykonanie

Operator Ustawienie maszyny w pozycji roboczej

Operator Umieszczenie żurawia na drzewie

Operator Maszyna w stanie gotowości, żuraw umieszczony na drzewie

Pilarz Założenie rzazu podcinającego i ścinającego, uformowanie listwy 
przytrzymującej 

Pilarz

Wykonanie cięć wykańczających: cięcia zakładkowego  
(przecięcie listwy przytrzymującej poniżej lub powyżej 
płaszczyzny rzazu ścinającego), ewentualnie cięcia 
dokańczającego (doprowadzenie rzazu ścinającego do końca)

Pilarz Oddalenie się na bezpieczną odległość

Pilarz Wydanie komendy do obalenia drzewa

Operator Obalenie drzewa żurawiem

Zakończenie

Pilarz i operator Ocena wykonania pracy i analiza zagrożeń
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Szwedzka firma Vimek, produkująca ma-
szyny leśne do trzebieży, przygotowuje do 
wprowadzenia na rynek nowy, ośmiokoło-
wy forwarder o roboczym oznaczeniu NG 
(Next Generation). Ma on masę 7,6 t i  ła-

Vimek przygotowuje 
nowy forwarder 

Włoska firma IMET, specjalizująca się 
w przemysłowych systemach sterowania 
zdalnego, rozszerzyła swoją ofertę o  jed-
nostkę radiowego sterowania leśnymi wcią-
garkami linowymi – model 880 AXT. Urzą-
dzenie spełnia wymogi normy EN 17067. 
W  wersji standardowej wyposażone jest 
w cztery przełączniki przechylne lub przyci-
ski i grzybkowy wyłącznik awaryjny. Opcjo-
nalnie stosowane są nadajniki proporcjonal-
ne i kontrolki LED, które monitorują stan ma-

Sterowanie IMET  
do wcią garek linowych

downość blisko 7 t. Reprezentuje więc nową 
dla firmy Vimek klasę wielkości: dotychczas 
największym forwarderem marki Vimek był 
model 610 SE o ładowności 5 t. Forwarder 
Vimek NG jest wyposażony w całkowicie 
nowy żuraw przeładunkowy, będący mniej-
szą wersją modeli nowej serii żurawi Cranab 

(nb. Cranab jest właścicielem firmy Vimek). 
Żuraw ten ma wysięg 6,7 m. Jest w nim 
stosowany system specjalnego sterowania 
członem wierzchołkowym. To rozwiązanie 
było dotychczas zarezerwowane jedynie dla 
większych maszyn.

Forwarder Vimek NG ma podwójny 
układ kierowania. Do typowego kierowa-
nia przegubem dochodzi automatyczne 
kierowanie tylnymi osiami bogie. Dzięki 
temu koła tylnej części forwardera precy-
zyjniej podążają śladami kół części przed-
niej. Przestronna, dobrze wytłumiona ka-
bina zapewnia wysoki poziom komfor-
tu jazdy. Szerokość maszyny z  opona-
mi „pięćsetkami” przekracza nieco 2 m.  
Skrzynia kłonicowa może zostać rozszerzo-
na, jeżeli pozwala na to szerokość szlaku 
operacyjnego.

Osie bogie tylnej części forwardera są 
zamontowane daleko z tyłu. To sprawia, że 
stosunkowo długa skrzynia kłonicowa nie 
wystaje tak daleko przy skręcaniu. Masa ma-
szyny jest rozłożona w sposób wyważony. 
W prototypie forwardera Vimek NG zamon-
towany jest silnik CAT C2.2 o mocy 55 kW  
(75 KM). Jest on nieco większy od silnika 
stosowanego w modelu Vimek 610 SE.

Vimek uruchomił już produkcję egzem-
plarzy przedseryjnych w swoim zakładzie 
w miejscowości Vindeln. Siedem maszyn 
trafi do dilerów i klientów w Szwecji. Ofi-
cjalna prezentacja nowego forwardera 
ma nastąpić na targach Elmia w czerwcu 
2022 roku.

Źródło: www.vimek.com ; www.forestry.com

Fot. Vimek (2)

szyny, akumulatora i połączenia radiowego. 
System stale kontroluje częstotliwość radio-
wą i w razie pojawienia się w pobliżu innych 
nadajników automatycznie zmienia kanał. 
Jednostka sterowania radiowego jest seryj-
nie wyposażana w akumulator niklowo-me-
talowo-wodorkowy (NiMH), który zapew-
nia zasilanie na 15 godzin pracy. Opcjonal-
nie stosowany akumulator litowy dostarcza 
energię dwa razy dłuższej. W miejsce anteny 
wewnętrznej może być instalowana antena 
zewnętrzna.

Źródło: www.forstpraxis.de Fot. IMET
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Highlander z obrotową skrzynią kłonicową     
Austriacka firma Konrad Forsttechnik przed-
stawiła w  październiku 2021 r. swój har-
wester Highlander w wersji przekształconej 
w harwarder ze skrzynią kłonicową o pełnym 
zakresie obrotu. Z przodu maszyny zamon-
towana jest przegubowo platforma z osią 
wahliwą o kołach częściowo kierowanych. 

Fot. A. Friedrich

Mają one taki sam rozmiar jak przednie koła 
sześciokołowego harwestera Highlander. Na 
przedniej platformie umieszczona jest obro-
towo skrzynia kłonicowa o składanej kracie 
czołowej, mająca ładowność 10 m3.

Podczas przerzynki drewna skrzynia kło-
nicowa zostaje obrócona tak, aby odcinane 

sztuki drewna trafiały bezpośrednio do niej. Na 
składnicy leśnej operator maszyny rozłado-
wuje skrzynię, przechylając ją. Firma Konrad 
Forsttechnik zamierza oferować konstrukcję 
z obrotową skrzynią kłonicową także użyt-
kownikom harwesterów innych producentów.

Źródło: www.forstpraxis.de
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Wilczyce w Stuposianach 
W nadleśnictwie Stuposiany, sąsiadującym z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, toczy 
się obecnie jeden z najgorętszych sporów z aktywistami ekologicznymi w naszym kraju. 
Jest też bezprecedensowy, jeśli chodzi o metody, jakimi przeciwnicy prowadzenia gospo-
darki leśnej zwracają na siebie uwagę. Trzeba przyznać, że skutecznie...

Tomasz Dębiec/Wydawnictwo Quercus

N adleśnictwo Stuposiany gos- 
podaruje w najdalej wysunię-
tym na południowy wschód 

skrawku Bieszczadów. Ten obszar 
nazywany jest niekiedy „Workiem 
Bieszczadzkim” ze względu na kształt, 
jaki przyjmuje w tym miejscu granica 
państwa. Dostęp na te tereny zapew-
nia tylko jedna droga leśna dopuszczo-
na do ruchu publicznego, prowadząca 
ze Stuposian do Mucznego i dalej do 
Tarnawy Wyżnej. Na południe od tere-
nów w zarządzie nadleśnictwa jest już 
park narodowy, a od wschodu i pół-
nocnego wschodu granica z Ukrainą, 
którą wyznaczono tu na Sanie – pią-
tej co do wielkości polskiej rzeki, ma-
jącej źródła w  samym południowo-

-wschodnim skrawku naszego kra-
ju. Zanim przejdziemy do istoty spo-
ru, przybliżę w kilku zdaniach histo-
rię tego obszaru, bo jest ciekawa, na-
wet na tle innych części Bieszczadów 
i – moim zdaniem – ważna w kontek-
ście poruszanego zganienia. Nie cho-
dzi jedynie o dawne dzieje, ale o to, co 

działo się z tymi terenami w ostatnich 
dziesięcioleciach.

Historia tętniąca życiem
Przed II wojną światową dolina górne-
go Sanu była jedną z najbardziej zalud-
nionych części Bieszczadów. Z dzisiej-
szej perspektywy jest to istny koniec 
świata, granica nie tylko Polski, ale też 
Unii Europejskiej i  to bez żadnego 
przejścia granicznego w odległości kil-
kudziesięciu kilometrów. Tymczasem 
ponad sto lat temu, głównie dzięki wy-
budowanej w 1905 r. linii kolejowej łą-
czącej Użgorod z Samborem – miasta 
na terenie dzisiejszej Ukrainy – dolina 
górnego Sanu tętniła życiem. W tutej-
szych ludnych wsiach żyło około 10 tys. 
mieszkańców, obecnie, jeśli nie liczyć 
protestujących aktywistów i turystów, 
może setka. W Siankach, które leżą 
w  najwyżej położonej części doliny 
Sanu, przed II wojną światową miesz-
kało 1,5 tys. ludzi, ale miejscowość 
mogła przyjąć ponad dwa razy tyle tu-
rystów. Były tu restauracje, skocznia 

narciarska, tor saneczkowy, a nawet 
amatorski teatr. Obecnie wieś przeci-
na granica państwa i polska część jest 
niezamieszkała. Podobny los spotkał 
inne miejscowości wzdłuż biegu Sanu.

Intensywnej eksploatacji poddano 
też lasy. Stworzona linia kolejowa da-
wała możliwość wywiezienia surow-
ca, a dla usprawnienia całego procesu 
pozyskania wybudowano dodatkowo 
linię kolejki wąskotorowej. W latach 
1900–1905 połączyła Sokoliki Górskie 
ze Stuposianami, a po I wojnie świa-
towej przedłużono ją do Ustrzyk 
Górnych. Długość głównego torowi-
ska wyniosła 32,5 km, ale wybudowa-
no też trzy boczne odgałęzienia, co 
dawało łączną długość ponad 40 km.  
Powstanie kolejki przyczyniło się do 
intensywnego pozyskania drewna na 
bieszczadzkich stokach w dolinie gór-
nego Sanu. Odbywało się ono zupełnie 
inaczej, niż ma to miejsce dzisiaj. Czy 
bardziej ekologicznie względem obec-
nych praktyk? Nie było wprawdzie 
ciężkiego sprzętu, który współcześnie 

Fot. Tomasz Dębiec/Wydawnictwo Quercus (8)
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tak kole w oczy wiele osób. Fakt, w le-
sie wycina się nim drzewa, ale za to pod 
siekierami i piłami padały całe połaci 
drzewostanów. Zręby zupełne mia-
ły powierzchnię nawet do kilkunastu 
hektarów. Odnawianiem powierzchni 
nie przejmowano się zbytnio, przez co 
ucierpiała głównie jodła. Na wielkich 
odkrytych powierzchniach pojawiły 
się gatunki lekkonasienne, jak brzo-
za, olsza i wierzba iwa. W tamtych cza-
sach początek mają odroślowe drze-
wostany bukowe o słabej jakości tech-
nicznej drewna.

Skutki akcji „Wisła”
Po wojnie dolina Sanu została podzie-
lona granicą, miejscowa ludność wysie-
dlona. To historia, jaką znamy z innych 
części Bieszczadów, Beskidu Niskiego 
i części Pogórza Karpackiego, gdzie 
zamieszkiwali Bojkowie i Łemkowie. 
Na wylesione wcześniej stoki wró-
cił las – w ramach naturalnej sukce-
sji ekologicznej i sadzony przez leśni-
ków. Warto też na marginesie wspo-
mnieć, że Worek Bieszczadzki był 
w latach powojennych swoistym pań-
stwem w państwie, gdzie na polowania 
udawali się partyjni notable, a zwykli 

obywatele nie mieli tu wstępu. Nawet 
mapy były specjalnie fałszowane we 
fragmentach obejmujących okolice 
Mucznego, żeby utrudnić przemiesz-
czanie się potencjalnym ciekawskim.

Jak wygląda ów koniec świata dzisiaj? 
Przede wszystkim stoi lasami, które po-
krywają 98% nadleśnictwa. W drze-
wostanach dominuje buk z  udzia-
łem 41%, jodła zajmuje 32%, a 17% 
świerk, który sukcesywnie zmniejsza 
udział na rzecz dwóch wyżej wymie-
nionych – typowych dla Bieszczadów 
gatunków. W tutejszych lasach wy-
stępują żubry, wilki, rysie i niedźwie-
dzie. Nadleśnictwo Stuposiany wcho-
dzi w  skład Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”, 
co stworzyło miejscowym leśnikom 
większe możliwości do rozwoju in-
frastruktury edukacyjnej i turystycz-
nej, niż ma przeciętne nadleśnictwo. 
Wyznaczono osiem ścieżek eduka-
cyjnych, udostępniono trzy punkty 
widokowe, funkcjonuje Plenerowe 
Muzeum Wypału Węgla Drzewnego, 
jest wieża widokowa i jedna z kano-
nicznych już atrakcji bieszczadzkich 

– Zagroda Pokazowa Żubrów, któ-
rą  odwiedziło ponad milion gości. 

Do tego działa Centrum Promocji 
Leśnictwa w  Mucznem, z  pawilo-
nem wystawowym fauny i flory biesz-
czadzkiej oraz arboretum Krzewy 
Polskie. Zimą utrzymywane są tu 
trasy do narciarstwa biegowego. 
Słowem nadleśnictwo zadbało tu 
o atrakcje dla turystów i o sensowne 
udostępnienie terenu.

Nieszablonowy protest 
Aktywiści ekologiczni chcieliby, aby 
omawiane tereny zostały wyjęte spod 
jurysdykcji Lasów Państwowych 
i  były chronione jako park na-
rodowy. Protest trwający od po-
czątku 2021 r. w  jednym z  oddzia-
łów graniczących z  Bieszczadzkim 
Parkiem Narodowym nie jest pierw-
szy, ale przybrał formę bez prece-
densu. Protestująca grupa nazwała 
się „Wilczycami”, jej członkowie wy-
stępują w maskach, które przedsta-
wiają te właśnie zwierzęta. Wilczyce 
zaczęły protest w  zimie, co doda-
ło akcji dramatyzmu ze względu na 
trudne warunki przebywania w lesie. 
Miało to z pewnością przełożenie na 
zasięg informacji o Wilczycach i ich 
akcji. Do połowy października 2021 r. 
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protest był w istocie blokadą drogi le-
śnej na odcinku około 700 m. Został 
wykopany rów, zrobiono też coś na 
kształt barykad z  drewna. Byłem 
w  obozie Wilczyc pod koniec lata. 
Przebywało tam wówczas ok. 20–30 
młodych osób, które nocowały w na-
miotach. Liczba aktywistów w obo-
zie jest zmienna i według leśników 
ze Stuposian bywa, że są tam jedynie 
dwie, trzy osoby.

Przed przyjazdem na miejsce pro-
testu próbowałem umówić się na roz-
mowę z Wilczycami i szło mi całkiem 
nieźle do momentu, w  którym do-
wiedziały się, że zbieram materiały 
do „Drwala”. Po tym moje wiadomo-
ści pozostawały już bez echa. Będąc 
na miejscu, udało mi się porozma-
wiać z jedną z aktywistek. – To, co ro-
bimy, to tylko symbol. Gdyby nas było 
więcej, blokowałybyśmy znacznie wię-
cej lasów, które mają być wycięte – usły-
szałem. Istotnie, w  informacji poda-
nej na fanpage'u w długim manifeście 
możemy przeczytać m.in.: W imieniu 
wszystkich istot domagamy się sprawie-
dliwości międzygatunkowej. Żądamy 
zaprzestania wycinki i polowań w po-
nad stuletnich drzewostanach w otuli-
nie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
w  planowanych i  projektowanych re-
zerwatach przyrody oraz we wszystkich 
lasach w kraju, wskazanych przez stro-
nę społeczną oraz środowisko nauko-
we jako lasy, które powinny zostać wyłą-
czone z gospodarki leśnej. Co ciekawe, 
w tekście, pod którym podpisują się 
Wilczyce, znajdziemy nie tylko infor-
macje o ochronie przyrody, lecz także 
światopoglądowe: Działamy jako in-
tersekcjonalny kolektyw. Podejmujemy 

decyzje na drodze konsensusu. Wierzymy, 
że możemy funkcjonować tak, jak 
chciałybyśmy, żeby funkcjonował świat: 
bez hierarchii, dominacji ludzi nad po-
zostałymi istotami, patriarchatu, queer-
fobii i faszyzmu. Z radykalną empatią 
i  troską. Jak się jednak sam miałem 
okazję przekonać podczas spotkania 
z Wilczycami, nawet im nie udało się 
uciec od pewnej hierarchii w grupie. 
Otóż moja rozmowa z chętną do po-
dzielenia się opinią na temat gospo-
darki leśnej aktywistą skończyła się, 
kiedy inna Wilczyca, demaskując mnie 
jako dziennikarza „Drwala”, zakazała 
tej pierwszej w ogóle się wypowiadać. 
Dyskusję ucięła iście korporacyjnym 

„była rekomendacja, żeby z Wami nie 
rozmawiać”. Ja tu widzę co najmniej 
trzy poziomy hierarchii.

Ekoaktywiści vs. drwale 
Wilczyce trzymają się zasadniczo od-
działu 219a, a dokładnie wspomnia-
nej drogi, która przebiega jego gra-
nicą. Były jednak incydenty również 
w sąsiednim oddziale 217h. Zdarzenie 
opisuje miejscowy przedsiębiorca leś- 
ny Norbert Różycki, który był jego 
uczestnikiem i  późniejszym boha-
terem filmu prezentowanego przez 
Wilczyce na swoim profilu face- 
bookowym. – Pierwsze wtargnięcie na 
powierzchnię, gdzie pracował mój pod-
wykonawca, miało miejsce w  sobotę. 
Zamaskowane osoby weszły do lasu, on 
przerwał pracę. Ekoterroryści – nie boję 
się użyć tego słowa – poinformowali go, 
że nie wyobrażają sobie, żeby kontynu-
ował pracę, kiedy oni się tu znajdują. 
Powiedzieli, że protestują przeciwko wy-
cince lasu i będą tu też w poniedziałek. 

Oczywiście nie przestraszyliśmy się tego 
i w poniedziałek pojawiłem się na tej 
samej powierzchni. Protestujący już 
tam byli. Odbyłem wtedy z nimi długą 
ok. 25-minutową rozmowę. Ja nagry-
wałem i oni oczywiście też – opowiada 
przedsiębiorca leśny z Bieszczadów. 
Wilczyce zresztą wykorzystały swoje 
nagranie, które zdobyło szeroki zasięg. 
Użyły fragmentu rozmowy, w  któ-
rym Norbert Różycki przytacza sta-
re leśne porzekadło o tym, że las ho-
duje się siekierą. Nie mógł liczyć na 
zrozumienie... – To była bardzo nor-
malna, ludzka, można nawet powie-
dzieć, że przyjacielska rozmowa. Ale 
do niczego nie doprowadziła. Po wie-
lokrotnych zapewnieniach z ich strony, 
że nie zamierzają opuścić powierzchni, 
gdzie miałem kontynuować pracę, po-
informowałem je, że jestem zmuszony 
zadzwonić na Policję. W  międzycza-
sie skontaktowałem się z kolegą, który 
pracował w pobliżu, i poprosiłem, żeby 
przyszedł do mnie jako świadek tego, co 
się dzieje. Po wezwaniu Policji, Straży 
Granicznej i Straży Leśnej ci ludzie za-
częli się oddalać. Początkowo myślałem, 
że chcą się schronić przed deszczem pod 
jakąś grubszą jodłą, bo akurat zaczę-
ło mocniej padać. Ale nie! Ewidentnie 
się przestraszyli i zaczęli uciekać – przy-
bliża zdarzenie Norbert Różycki.  

– Zapytałem, co się dzieje, dlaczego się 
oddalają. Odpowiedzieli mi tylko wy-
ciem, dosłownie – dodaje właściciel 
zula. Zdarzenie zakończyło się tak, że 
protestujący po prostu rozpierzchli się 
w kierunku obozu. Przyjechała Policja, 
która wykonała czynności związa-
ne z  wylegitymowaniem osób prze-
bywających w  obozie, znajdującym 
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się ok. 800 metrów od miejsca, gdzie 
doszło do opisywanego spotkania. 
Wylegitymowanie umożliwiło rozpo-
znanie jednej osoby, która była wśród 
przerywających tego dnia pracę.

Po tym incydencie od Wilczyc po-
szedł w świat komunikat, że skutecz-
nie blokują wycinkę. Udało im się 
zdobyć ciekawy i przydany z ich per-
spektywy materiał z drwalem mówią-
cym o tym, że las hoduje się siekierą, 
podchwycony przez ludzi w mediach 
społecznościowych, a nawet telewizję. 
Tymczasem aktywiści już nie wrócili do 
oddziału 217h i prace były tam konty-
nuowane już w następnych dniach.

Zablokowana droga 
Wróćmy do głównej blokady na od-
dziale 219a. Jak przekonują leśnicy 
z nadleśnictwa Stuposiany, to, że nie 
mogą wykonać określonych zadań 
akurat w tym oddziale, nie jest takim 

dużym problemem dla gospodarza, 
jak to, że zablokowana jest ważna dla 
tej jednostki droga. – To istotny ele-
ment komunikacyjny nie tylko dla leś- 
ników, lecz także dla Straży Granicznej 
i GOPR-u. Blokowana droga daje naj-
szybszy dostęp do Bukowego Berda, bę-
dącego już w  Bieszczadzkim Parku 
Narodowym, którym biegnie uczęszcza-
ny szlak – wyjaśnia Tomasz Baran, za-
stępca nadleśniczego w Stuposianach.

Po około dwóch miesiącach względ-
nej ciszy znowu zrobiło się głośno w in-
ternecie o Wilczycach. Nadleśnictwo 
postanowiło wywieźć odebrane drew-
no stosowe, które przeleżało prawie 
rok na blokowanym odcinku drogi. 
Żeby się do niego dostać, rozebrano 
barykady. – Cała operacja przebiegała 
spokojnie. W obozie były tylko dwie oso-
by, które nawet nie rozmawiały z nami 

– opowiada Tomasz Baran. Wilczyce 
po tym zdarzeniu znowu miały jednak 

materiał na kolejne wpisy, tym razem 
o niszczeniu obozu. Leśnicy odwdzię-
czyli się, publikując zdjęcia bałaganu 
i śmieci w obozie, co, mówiąc oględnie, 
nie spotkało się z miłym przyjęciem 
komentujących.

Wkrótce minie rok, od kiedy zaczęła 
się blokada na 219a. Działania Wilczyc 
odbijają się szerokim echem, choć 
w istocie ich wpływ na gospodarkę leś- 
ną w Bieszczadach, a nawet w skali 
jednego nadleśnictwa, jest marginalny. 
Trzeba też dodać, że frekwencja w obo-
zie też nie jest imponująca, poza okre-
sem wakacyjnym. Z jednej strony ase-
kuracyjne działanie Policji może tro-
chę dziwić, bo ewidentnie jest łamane 
prawo, ale z drugiej... łatwo sobie wy-
obrazić, jak medialne byłoby nagranie 
siłowego usunięcia blokady. I po czy-
jej stronie byłaby tym razem sympatia 
większej części społeczeństwa. Trudna 
sprawa...  C
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Słowacja
Symboliczny cmentarz  
ofiar wypadków w lesie       
Położony w Wydrowskiej Dolinie k. Czar-
nego Balogu skansen leśny Lasów Repu-
bliki Słowackiej (LSR), sprawujących pie-
czę nad lasami państwowymi Słowacji, 
obejmuje Symboliczny Cmentarz Leśny, na 
którym znajduje się ponad 400 tablic z na-
zwiskami tych, którzy ponieśli śmierć przy 
pracy w lesie. W 2021 r. pojawiło się tam 
dziesięć nowych nazwisk. O  tym, że nie-
spodziewana śmierć może w krótkim cza-
sie bardzo boleśnie dotknąć rodziny pracu-
jących w lesie, świadczy fakt, że w 2021 r. 
do tablicy zmarłego w 2017 r. ojca doda-
no tablicę z imieniem jego syna. – To miej-
sce pamięci jest ważną częścią naszego 
skansenu leśnego w Wydrowskiej Dolinie. 
Odwiedzający zatrzymują się tutaj przez 
cały sezon, nie tylko w czasie Zaduszek, 

Czechy
Wznowią cięcia  
na pozycjach planowych      

Świat
Międzynarodowy  
manifest drzewny     
28 października 2021 r., w  przededniu 
światowego szczytu klimatycznego w Glas-
gow, liczne stowarzyszenia reprezentujące 
branżę drzewną przedstawiły w Londynie 
międzynarodowy manifest drzewny. Jego 
sygnatariusze opowiadają się za większym 
wykorzystaniem drewna w budownictwie. 
Manifest jest efektem współpracy europej-
skiego przemysłu drzewnego z jego odpo-
wiednikami w Kanadzie, Stanach Zjedno-
czonych, Nowej Zelandii i Australii. Dekla-
rowanym celem nadrzędnym jest uniknię-
cie katastrofy klimatycznej.

Stowarzyszenia drzewne uważają, że 
stosowanie drewna budulcowego jest 
najlepszym sposobem walki z globalnym 
ociepleniem. W związku z  tym wysunęli 
pod adresem polityków pięć kluczowych 
postulatów, które zakładają: wprowadze-
nie obowiązku sporządzania środowisko-
wej oceny cyklu życia produktów i  de-
klaracji środowiskowych w  odniesieniu 
do wszystkich projektów budowlanych; 
zwiększenie stopnia wykorzystania drew-
na w  budynkach nowych i  remontowa-
nych; promowanie zamówień publicznych 
stymulujących zrównoważony rozwój; 
upowszechnianie racjonalnego, ekono-
micznego wykorzystania drewna i  jego 
recyklingu; zwiększenie liczby szkoleń 
i miejsc pracy w dziedzinie biogospodarki 
o obiegu zamkniętym.

Źródło: www.forstpraxis.de

aby w ciszy wspominać zmarłych leśni-
ków i  robotników leśnych – mówi Martin 
Kovalčík, dyrektor Regionalnego Gospo-
darstwa Leśnego LSR w Czarnym Balogu.  
– Najstarsza wzmianka o  tragicznym wy-
darzeniu pochodzi z 1913 r.: podczas wa-
żenia drewna poniósł wtedy śmierć Michal 
Ulbricht. Jego syn i wnuk zostali leśnika-
mi. Wzrusza historia tragicznie zmarłego 
Františka Genčura, na którego podczas bu-
rzy zwalił się świerk. Ján Macák zginął przy 
zrywce końmi, które spłoszyły się, gdy tra-
fiły na gniazdo szerszeni – opowiada Mi-
chal Kofira, kierownik skansenu leśnego.

Co roku LSR inwestują w  utrzymanie 
skansenu niemałe pieniądze. Muzeum Leś- 
nictwa i Drzewnictwa w Zwoleniu przygo-
towuje we współpracy z gospodarstwem 
Czarny Balog nowe wystawy w tym obiek-
cie. Mają one zastąpić stare w 2023 roku.

Źródło: www.lesmedium.sk

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające 
czeskimi lasami państwowymi, planują dal-
sze zmniejszenie rozmiaru pozyskania drew-
na w związku z wygasaniem klęski kornika. 
W 2022 r. powrócą na czterech piątych swo-
jego obszaru do prowadzenia cięć zgodnie 
z planami urządzenia lasu. Wznowią więc po-
zyskanie drewna na pozycjach planowych, 
które zostało wstrzymane cztery lata temu. 
Poinformował o tym Vladimír Krchov, dyrek-
tor ds. gospodarki leśnej i wodnej w LČR.

W  2020 r. LČR musiały pozyskać aż 
14,35 mln m3 drewna z powodu klęski kor-

Fot. LSR

nika. Całkowite pozyskanie w 2021 r. LČR 
szacują na 11,5 mln m3, a udział użytków 
przygodnych w tej masie – na 84%. Przy 
tym rozmiar pozyskania samego drew-
na kornikowego może sięgnąć 6 mln m3 
(w 2020 r. było to 9,5 mln m3). W planach 
na rok 2022 LČR przewidują pozyskanie  
10 mln m3 drewna, spodziewając się, że 
drewno kornikowe będzie stanowiło 40–50%  
całości pozyskania. W latach sprzed klęski 
kornika całkowite pozyskanie drewna w LČR 
wynosiło ok. 8 mln m3.

Źródło: www.silvarium.czFot. silvarium.cz
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Turyngia, Niemcy
Tutaj kornik nie odpuszcza   
Niemiecki kraj związkowy Turyngia jest re-
gionem, w  którym klęska kornika nadal 
przybiera na sile. W 2021 r., w okresie do 
końca września, masa drewna poklęsko-
wego w tym landzie przekroczyła 3 mln m3. 
W analogicznym okresie roku 2020 było 
to 2,8 mln m3. – Rozmiar obecnych szkód 
od kornika, powstających wskutek zmiany 
klimatu, można sobie uświadomić, porów-
nując je z wieloletnią średnią ilości drewna 
poklęskowego w latach 1990–2017, która 
w tym samym okresie roku wynosiła jedynie 
od 80 tys. do 100 tys. m3 – informuje Vol-
ker Gebhardt, prezes Lasów Turyngii, które 
prowadzą inwentaryzację drewna poklęsko-
wego we wszystkich turyngeńskich lasach.

Lasy Turyngii działają w formie przedsię-
biorstwa państwowego. Mają w swojej pie-
czy 200 tys. ha turyngeńskich lasów pań-
stwowych. Pełnią również określone funkcje 
z zakresu władztwa administracyjnego nad 
lasami prywatnymi i samorządowymi (zada-
nia delegowane do przedsiębiorstwa przez 
land). Do funkcji tych należy prowadzenie 
inwentaryzacji szkód w lasach.

Źródło: www.thueringenforst.de

Słowacja
Płatności za funkcje  
pozaprodukcyjne lasu   
Właściciele lasów prywatnych na Słowa-
cji otrzymali w  listopadzie 2021 r. łącznie  
6 mln euro subwencji w postaci płatności 
za pełnienie przez lasy funkcji pozapro-
dukcyjnych. To wsparcie finansowe zosta-

Szwecja
Nowa definicja bezzrębowej  
gospodarki leśnej    
Agencja Leśna, instytucja nadzorująca gos- 
podarkę leśną w Szwecji, przyjęła nową 
definicję pojęcia „bezzrębowa gospodar-
ka leśna”. Zmiana definicji ma na celu uła-
twienie procesu dialogowego w sektorze 
leśnym oraz umożliwienie kwantyfikowania 
i monitorowania bezzrębowej gospodarki 
leśnej w Szwecji. Nowa definicja została 
opracowana we współpracy ze Szwedz-
kim Uniwersytetem Nauk Rolniczych (SLU) 
i  była przedmiotem konsultacji wiosną 
2021 roku.

W 2005 r. Agencja Leśna otrzymała od 
rządu zadanie podnoszenia poziomu wiedzy 
o gospodarce bezzrębowej i stopniu jej upo-
wszechnienia. Dotychczas brakowało jed-
nak definicji tego pojęcia, która odznaczała-
by się wystarczającym stopniem opisowo-
ści i akceptowalności. Nowa definicja brzmi: 
Bezzrębowa gospodarka leśna na gruntach 

leśnych przeznaczonych na cele produkcyj-
ne oznacza zagospodarowanie lasu w taki 
sposób, że grunt jest zawsze porośnięty 
drzewami i nie ma na nim zrębów zupełnych 
o znaczniejszej powierzchni. Określenia sto-
sowane w definicji skonkretyzowano w za-
łącznikach. Przyjęto m.in., że na powierzchni 
muszą znajdować się drzewa o wysokości 
co najmniej 10 m. Ponadto określono mini-
malne zagęszczenie drzew, maksymalną po-
wierzchnię luk (0,25 ha) i wymagane cechy 
okapu drzewostanu. Podano również defini-
cję pojęcia „zrąb”. Wprowadzono poza tym 
warunek, że właściciel lasu musi wyrazić 
zamiar długookresowego zagospodarowa-
nia lasu w sposób bezzrębowy.

Stosując nową definicję, Agencja Leśna 
sporządziła wstępną statystykę bezzrębowej 
gospodarki leśnej w Szwecji. Wyniki poka-
zują, że w 2020 r. łączna powierzchnia la-
sów objętych tym sposobem zagospodaro-
wania wynosiła 644 tys. ha.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se

Fot. Komatsu

ło pozytywnie ocenione przez Unię Regio-
nalnych Zrzeszeń Właścicieli Lasów Nie-
państwowych na Słowacji (ÚNIA). Według 
tej organizacji taki właśnie kształt powin-
na mieć pomoc z  funduszy europejskich, 
a mianowicie formę prostej i przejrzystej 
płatności obszarowej za konkretne zlece-
nie ze strony społeczeństwa, odnoszące 
się do lasów prywatnych. ÚNIA przyto-
czyła też jako przykład prostej i klarownej 
pomocy niemiecki program wsparcia dla 

właścicieli lasów, realizowany w ramach pa-
kietu prokoniunkturalnego. W pakiecie tym 
niemiecki rząd federalny przeznaczył m.in.  
500 mln euro na subsydia dla lasów prywat-
nych i samorządowych. Subsydia te mia-
ły postać jednorazowych płatności obsza-
rowych. Warunkiem otrzymania płatności 
(100 euro/ha) było posiadanie certyfikatu 
potwierdzającego prowadzenie zrównowa-
żonej gospodarki leśnej (PEFC, FSC).

Źródło: www.lesmedium.skFot. ِAdobe Stockِ
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Szwecja – Rosja
Duże zamówienie  
na żurawie Cranab   
Szwedzki producent żurawi przeładunko-
wych Cranab otrzymał z Rosji zamówienie 
na dostawę 100 jednostek swojego sprzętu, 
przeznaczonych do montażu na samocho-
dach ciężarowych. Zamawiającym jest pe-
tersburska firma Logisopt, działająca w sek-
torze dystrybucji pojazdów samochodowych.

Przedsiębiorstwo Cranab produkowało już 
w przeszłości żurawie przeładunkowe prze-
znaczone do pojazdów samochodowych do 
wywozu drewna z lasu. Jednak w późnych 
latach 90., gdy przedsiębiorstwo było czę-
ścią firmy Valmet Logging (obecnie Komat-
su Forest), zaprzestało ono produkcji takich 
żurawi i skoncentrowało się na żurawiach do 
montażu na maszynach leśnych. W 2004 r. 
firmę Valmet Logging nabył koncern Komat-

su, a w 2005 r. kupili ją od koncernu dwaj 
regionalni przedsiębiorcy. W 2015 r. firma 
rozpoczęła produkcję serii żurawi przeła-
dunkowych do samochodów ciężarowych. 
Pierwszym modelem był Cranab Z12.

Firma Logispot jest jednym z głównych 
dostawców pojazdów ciężarowych dla ro-
syjskich przedsiębiorstw z branży leśnej. 
Rocznie realizuje w  całej Rosji dostawy 
o  rozmiarze kilkuset jednostek. Pierwsze 
żurawie Cranab zostały już dostarczone ro-
syjskim klientom. – Widzimy, że najwięk-
szym wyzwaniem będzie aftermarket (ry-
nek wtórny) i  logistyka. Nasze produkty, 
które będziemy pomagali utrzymać w ru-
chu po przekazaniu klientom, będą rozrzu-
cone na ogromnym rynku pod względem 
tak geograficznym, jak i  ilościowym. W ta-
kich warunkach będziemy musieli wraz 
z naszym rosyjskim partnerem zapewnić 
naszym klientom dobre zaopatrzenie w czę-
ści zamienne i wsparcie – zaznacza Anders 
Strömgren, dyrektor generalny Cranab.

Źródło: www.forestry.com ; www.lesprom.comFot. Cranab

Świat
Pakt przeciwko  
globalnemu wylesianiu    
2 listopada, trzeciego dnia szczytu kli-
matycznego ONZ w  Glasgow w  Szkocji 
(COP26), ponad 100 krajów podpisało pakt 
na rzecz powstrzymania globalnego wyle-
siania do 2030 roku. Na sygnatariuszy pak-
tu, który był pomysłem premiera Wielkiej 
Brytanii Borisa Johnsona, przypada prze-
szło 86% światowej powierzchni leśnej. Do 
paktu przystąpiły nawet Chiny i Brazylia. Na 
powstrzymanie globalnego wylesiania prze-
znaczono około 12 mld dolarów z funduszy 
publicznych i 7,2 mld dolarów z środków 
sektora prywatnego.

Zdaniem ekologów pakt leśny nie idzie wy-
starczająco daleko. Zasadniczo można go 
przyjąć z zadowoleniem, ale należy szybko 
wprowadzić odpowiednie wiążące regula-
cje prawne, aby rzeczywiście osiągnąć cel. 
Wszystko zależy od tego, czy po szczycie kli-
matycznym za słowami wspólnoty państw 
pójdą także czyny.

Źródło: www.forstpraxis.de

Finlandia – Rosja
Nowe centrum serwisowe  
Ponsse w Tomsku   
Firma Ponsse wybudowała za przeszło  
2 mln euro nowoczesne centrum serwisowe 
i szkoleniowe w Tomsku w zachodniej Syberii 
w Rosji. Pracę znalazło tam 26 osób. Duże za-
pasy magazynowe i wydajny system logistycz-
ny ośrodka, który został otwarty w listopadzie 

Kanada
Wyraźne zmniejszenie  
popytu na tarcicę   
Na rynku północnoamerykańskim więk-
szość cen konstrukcyjnej tarcicy iglastej 
ustabilizowała się na początku listopada 
2021 r. – po stałym umiarkowanym wzroś- 
cie we wrześniu i październiku – mniej wię-
cej na takim samym poziomie co rok wcze-
śniej. Podczas gdy popyt na materiały tarte 
wyraźnie osłabł, zapotrzebowanie na płyty 
drewnopochodne pozostało niezmienione. 
Duże tartaki w kanadyjskiej prowincji Ko-
lumbia Brytyjska w większości utrzymywały 
wysokie ceny dzięki grubym portfelom za-

2021 r., zapewniają klientom krótkie terminy ob-
sługi i szybkie dostawy części zamiennych.

Obecnie sieć serwisowa Ponsse w Ro-
sji obejmuje 44 centra należące do filialnej 
firmy dilerskiej Ponsse. Łącznie pracuje 
w nich 650 specjalistów. Wszyscy pracow-
nicy systematycznie przechodzą zaawanso-
wane szkolenia.

Źródło: www.ponsse.com

mówień o terminach realizacji sięgających 
trzech – czterech tygodni.

Pod niektórymi względami dynamika ryn-
ku w 2021 r. była taka sama jak w 2020 r. 
(ograniczona podaż przy dużym popycie, po-
ważne problemy z transportem, trudności ze 
znalezieniem pracowników i nietypowa dla 
określonych pór roku intensywność aktywno-
ści budowlanej). Jeśli chodzi o inne aspekty, 
rynek drzewny w 2021 r. był jednak odmienny 
od tego w 2020 roku. W 2021 r. ceny drewna 
wzrosły wiosną do astronomicznych wysoko-
ści, gwałtownie spadły latem i ponownie pod-
niosły się we wrześniu i październiku.

Źródło: www.woodbusiness.ca
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Czechy
Leśne cele w umowie koalicyjnej   
W umowie koalicyjnej par tii tworzących 
i wspierających nowy czeski rząd, podpi-
sanej w listopadzie 2021, jeden z rozdzia-

Litwa
Inwestycje w drogi leśne  
Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leś- 
ne (VMU) przeznaczyło w 2021 r. w sumie 
11,3 mln euro na utrzymanie i moderni-
zację dróg leśnych we wszystkich rodza-
jach własności leśnej na Litwie, przy czym  
6,1 mln euro wyasygnowało z własnej kasy, 
a 5,2 mln euro pozyskało z krajowego fun-
duszu leśnego (BMŪRP) i z państwowych 
programów utrzymania i rozwoju dróg. Li-
tewski krajowy fundusz leśny jest tworzony 
z środków pozyskiwanych w drodze spe-
cjalnego podatku od sprzedaży drewna, 
pobieranego od wszystkich właścicieli i za-
rządców lasów.

VMU zarządza siecią dróg leśnych o łącz-
nej długości przeszło 37 tys. km, z czego 
ok. 20 tys. km przypada na drogi w lasach 
państwowych, a reszta – na drogi w lasach 
niepaństwowych. W 2021 r. gospodarstwo 
zbudowało lub przebudowało 47 km dróg, 

wyremontowało 1,3 tys. km dróg istnieją-
cych i wykonało czynności ich utrzymania 
na przestrzeni blisko 11,8 tys. km.

Dzięki środkom pochodzącym z krajowe-
go funduszu leśnego VMU utrzymuje i  re-
montuje ok. 880 km dróg leśnych rocznie. 
W 60% są to drogi w  lasach prywatnych. 
Na utrzymanie i remont tych dróg VMU nie 
może przeznaczyć własnych środków. Listę 
dróg, których remont ma zostać sfinanso-
wany ze środków krajowego funduszu leś- 
nego, opracowuje komisja składająca się 
z przedstawicieli VMU, gmin, stowarzyszeń 
właścicieli lasów, państwowej administra-
cji leśnej i państwowej administracji rolnej. 
Komisja ocenia każdą drogę na podstawie 
ustalonych kryteriów, stosując odpowiednią 
punktację. Największą liczbę punktów, a tym 
samym najwyższy stopień pilności remon-
tu, uzyskują zasadniczo te drogi leśne, któ-
re przebiegają przez wiele prywatnych go-
spodarstw leśnych lub mozaikę lasów pry-

watnych i państwowych, tereny podmokłe, 
drzewostany o dużym zagrożeniu pożaro-
wym oraz przez lasy rekreacyjne.

Część remontów dróg leśnych wyko-
nywana jest siłami własnymi VMU, część 
przez przedsiębiorców świadczących takie 
usługi. Bardziej skomplikowane prace, takie 
jak remonty generalne czy budowa nowych 
dróg leśnych, zlecane są wyspecjalizowa-
nym wykonawcom.

Źródło: www.vivmu.lt

łów poświęcono lasom. Koalicjanci zapo-
wiadają w nim nowelizację rozporządzeń 
dotyczących leśnictwa, a w szczególno-
ści przepisów o planowaniu gospodarki 
leśnej. Zmiany mają służyć upowszech-
nieniu bezzrębowych metod gospodarki 
leśnej, rozwojowi systemu motywowa-
nia ekonomicznego właścicieli lasów do 
niezbędnej przebudowy drzewostanów 
i  wypracowaniu spójnej polityki w  za-
kresie racjonalnego użytkowania drewna 
i jego promocji jako odnawialnego budulca  
– w szczególności w sferze zamówień pu-
blicznych. W części dotyczącej ochrony 
przyrody umowa koalicyjna zawiera m.in. 
zapis o  zamiarze utworzenia dwóch no-
wych parków narodowych.

Umowa koalicyjna, zawarta na kadencję 
parlamentarną 2021–2025, ustala 12 priory-
tetów. Jednym z nich jest środowisko przy-
rodnicze. Koalicjanci zaznaczają, że zmiana 
klimatu jest niepodważalnym faktem. Zobo-
wiązują się w związku z tym do poszukiwa-
nia realistycznych rozwiązań, które ograniczą 
wpływ człowieka na klimat i pomogą chro-
nić środowisko, wodę, powietrze, glebę, lasy 
i krajobraz.

Fot. VMU

W rozdziale o  lasach są także wzmianki 
o firmach usług leśnych i  lasach państwo-
wych. W jednym z punktów koalicjanci zapo-
wiadają: „Będziemy stymulować rozwój ma-
łych i średnich firm drzewnych i leśnych, tak 
aby zapewnić im konkurencyjność w sferze 
zamówień publicznych. Będziemy wspierać 
lokalny i regionalny przerób surowca, działa-
nia promujące taki przerób, innowacje i bada-
nia”. Z kolei punkt dotyczący lasów państwo-
wych brzmi następująco: „Lasy są naszym 
dziedzictwem narodowym, a nie fabrykami 
drewna. Zapewnimy przejrzyste zarządza-
nie lasami państwowymi i takież kształtowa-
nie ich polityki handlowej, kładąc nacisk na 
ochronę lasu i rozwój lokalnych mocy prze-
twórczych. Przyszłe zyski z zagospodarowa-
nia lasów państwowych nie trafią do budże-
tu państwa, lecz przyczynią się do regene-
racji ekosystemów leśnych i ochrony wód. 
Zwiększymy własne moce wykonawcze la-
sów państwowych, tak aby zapewnić reali-
zację bieżących zadań w zakresie pozyski-
wania drewna i hodowli lasu oraz odpowied-
nio wczesne wykonywanie cięć sanitarnych 
w powstających ogniskach gradacji kornika”.

Źródło: www.silvarium.czFot. M. Bodył
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Szwecja
Wzrost cen drewna w trzecim 
kwartale 2021 roku   
Zgodnie ze statystyką szwedzkiej Agen-
cji Leśnej, ceny drewna tartacznego i pa-
pierówki loco droga wywozowa wzrosły 
w Szwecji w trzecim kwartale 2021 r. odpo-
wiednio o 2,1% i 0,9% w stosunku do kwar-
tału drugiego. Zwyżki cen były różne w po-
szczególnych regionach kraju. Na północy 
Szwecji ceny drewna tartacznego podnio-
sły się o 6,3%, w centrum – o 3,5%, a na 

Niemcy
Ostateczne przezwyciężenie  
kryzysu w 2022 roku?   
Na sytuację gospodarczą Niemiec wciąż 
wpływa pandemia koronawirusa. Pięć nie-
mieckich instytutów gospodarczych prze-
widuje we wspólnym raporcie, że w najbliż-
szym czasie nie należy oczekiwać u naszych 
zachodnich sąsiadów całkowitej normaliza-
cji w sektorach wymagających dużej liczby 
kontaktów międzyludzkich. Przezwyciężanie 
regresu będzie prawdopodobnie spowolnione 
w okresie zimowym 2021/2022. Można za-
łożyć, że aktywność w sektorze usług pozo-
stanie poniżej zwykłego poziomu, nawet jeśli 

Litwa
Sprzedaż państwowego drewna  
W listopadzie 2021 r. odbyły się w litew-
skim państwowym Elektronicznym Sys-
temie Sprzedaży Drewna (EMPS) aukcje 
surowca drzewnego oferowanego przez 
litewskie Państwowe Gospodarstwo Leś- 
ne (VMU) do sprzedaży w ramach umów 
obejmujących pierwsze półrocze 2022 roku. 
Nabywców znalazło 742 tys. m3 drewna, 
co stanowiło 99% oferty sprzedaży (nie-
sprzedane pozostały jedynie niewielkie ilo-
ści drewna tartacznego). Klienci z zagrani-
cy kupili 0,03% masy sprzedanego surowca 
drzewnego – znacznie mniej niż na poprzed-
nich aukcjach.

Uzyskana przez gospodarstwo średnio-
ważona cena drewna wszystkich grup 
sortymentów wyniosła 64,15 euro/m3 (ok. 
295 zł). To oznacza wzrost o 7% w stosun-
ku do aukcji odnoszących się do drugiego 

półrocza 2021 roku. Średnioważona cena 
1 m3 drewna wybranych głównych grup 
sor tymentów kształtowała się następu-
jąco: drewno tar taczne 103,15 euro (ok. 
474 zł); drewno opakowaniowe 81,15 euro  
(ok. 373 zł); papierówka 48,80 euro (ok. 
224 zł); drewno na płyty 40,90 euro (ok. 
188 zł); drewno opałowe 43,03 euro (ok. 
198 zł).

VMU sprzedaje drewno głównie elektro-
nicznie za pośrednictwem systemu EMPS 
w ramach półrocznych aukcji ograniczo-
nych (zdecydowana większość wolumenu 
sprzedaży) i bieżących aukcji otwartych. 
Wszystkie aukcje przeprowadzane są na 
platformie internetowej Litewska Giełda 
Energetyczna, której administratorem jest 
spółka akcyjna Baltpool. Jej udziałowcami 
są duże firmy energetyczne, kontrolowane 
przez państwo litewskie.

Źródło: www.baltpool.eu / www.vivmu.lt

południu – zaledwie o 0,5%. W przypadku 
papierówki ceny wzrosły o 3,2% na północy 
i o 3,8% na południu Szwecji, a w jej regionie 
centralnym obniżyły się o 0,5%.

W  stosunku do analogicznego okresu 
roku 2020 ceny drewna tartacznego wzrosły 
w trzecim kwartale 2021 r. o 13%. To najwięk-
sza zwyżka cen tym kwartale od 2014 r. Na-
tomiast ceny papierówki obniżyły się 0,7%. 
W sprzedaży loco droga wywozowa papie-
rówka tanieje w Szwecji już od dwóch lat.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se

nowa fala epidemiczna będzie umiarkowana. 
Ponadto wąskie gardła w dostawach materia-
łów będą nadal obciążać produkcję w sekto-
rze wytwórczym.

Niemieckie instytuty zakładają, że w 2022 r.  
zakłócenia spowodowane pandemią i ogra-
niczeniami w dostawach zostaną stopniowo 
przezwyciężone. – Ogólnie rzecz biorąc, pro-
dukt krajowy brutto powinien wzrosnąć o 2,4% 
w 2021 r. i o 4,8% w 2022 r. – mówi Oliver Hol-
temöller, wiceprezes Instytutu Badań Ekono-
micznych im. Leibniza w Halle. Zgodnie z pro-
gnozami ceny konsumpcyjne w Niemczech 
wzrosną o 3% w 2021 i o 2,5% w 2022 roku.

Źródło: www.forstpraxis.de
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44 zł44 zł
Dla prenumeratorów DRDR

3434 złzł

Poszerzone  
wydanie  

poradnika  
dla myśliwych!

INTERNET – www.sklep-oikos.pl
E-MAIL – ksw@oikos.net.pl 
TEL. 22 659 77 80
WPŁATA NA KONTO  
– 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918 
(w tytule przelewu prosimy podać pełny adres wysyłki) 
OW Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7,  
02-316 Warszawa

Całkiem nowy rozdział  
o udzielaniu pierwszej  
pomocy psom

Prosty język, przejrzysty układ,  
obrazowe ryciny

Sposoby ratowania życia  
i niesienia pomocy  
poszkodowanym

Zadbaj  
o bezpieczeństwo  

na polowaniu!

Jak zamówić poradnik?Jak zamówić poradnik?
Do ceny książki należy doliczyć  

koszt przesyłki 12 zł.



Litwa
Przetargi na pozyskiwanie  
drewna w 2022 roku    
Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leś- 
ne (VMU) ogłosiło na początku listopada 
2021 r. przetargi na usługi w zakresie po-
zyskiwania drewna w 2022 roku. Przetargi 
obejmowały wyróbkę 1,8 mln m3 sortymen-
tów drzewnych, zrywkę 1,5 mln m3 drewna 
oraz pozyskanie i wywóz 188,6 tys. m3 po-
zostałości pozrębowych. Wolumen prac zo-
stał podzielony na 24 pakiety. Termin składa-
nia ofert ustalono na 25 listopada 2021 roku. 
Kontrakty zawarte ze zwycięzcami przetar-
gów na usługi w 2022 r. będą mogły zostać 
dwukrotnie przedłużone o 12 miesięcy. Co do 
zasady usługi przedsiębiorców leśnych obej-
mują ok. 70% prac leśnych w VMU. Resztę 
gospodarstwo wykonuje własnymi siłami.

VMU zarządza lasami państwowymi 
o powierzchni ok. 1 mln ha. W 2022 r. pla-
nuje pozyskanie 3,7 mln m3 drewna.

Źródło: www.vivmu.lt

Austria
Ostrzeżenie przed brakami  
środka AdBlue    

Firma Obereder, czołowy 
austriacki producent roz-
tworu mocznika AdBlue, 
ostrzega, że wysokie ceny 
gazu ziemnego mogą do-

prowadzić do rynkowego niedoboru tego 
środka, stosowanego w pojazdach napę-
dzanych ON. To z kolei może spowodować 
zakłócenia w transporcie ciężarowym. Braki 
AdBlue dotknęłyby również użytkowników 
maszyn leśnych. Wskutek dużego wzrostu 
cen gazu niektórzy producenci środka Ad-
Blue zapowiedzieli wstrzymanie jego wytwa-
rzania. Wprowadzona została reglamentacja 
dostaw. Gaz ziemny jest potrzebny do pro-
dukcji amoniaku, niezbędnego do wytwarza-
nia roztworu mocznika. W Austrii ceny Ad-
Blue podwoiły się w ciągu 2021 roku.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.

Chiny
Wzrost importu drewna okrągłego   
Zgodnie ze statystyką chińskich służb celnych, 
w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r.  
Chiny sprowadziły z zagranicy 37,9 mln m3 igla-
stego drewna okrągłego. To oznacza wzrost 
o 18% w stosunku do analogicznego okresu 
roku wcześniejszego. Ilość iglastego drewna 
okrągłego, które trafiło do Chin z Nowej Zelandii 
(15,1 mln m3) i Niemiec (9,12 mln m3), zwięk-
szyła się odpowiednio o 35% i 58%. Natomiast 
import z Rosji (niecałe 3 mln m3) zmalał o 14%.

Chińskie dane o imporcie iglastego drewna 
okrągłego z Niemiec nie zgadzają się z informa-
cjami niemieckiego Federalnego Urzędu Staty-
stycznego (Destatis), dotyczącymi niemieckie-
go eksportu tego surowca drzewnego. W sta-
tystyce przedstawionej przez Destatis, obej-
mującej okres od stycznia do sierpnia 2021 r.,  
eksport do Chin kształtował się na poziomie  
2,9 mln m3, co oznacza spadek o 18% w sto-
sunku do analogicznego okresu roku 2020.

Źródło: www.forstpraxis.de
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doskonały do prac leśnych

REKLAMA



ZAPRENUMERUJ  
DRWALA  

I WYGRAJ! 

SZÓSTE  
LOSOWANIE 

już

18 STYCZNIA  
2022 

Loteria trwa  
do 10.02.2022

Regulamin loterii  
Zrywka nagród  
dostępny jest na  
www.drwal.net.pl

Zezwolenie nr:  
1401-IOA.4243.90.2021.KP

DO WYGRANIA W SZEŚCIU 
COMIESIĘCZNYCH LOSOWANIACH 
NAGRODY II STOPNIA:

® 
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W LOSOWANIU  
FINAŁOWYM DO WYGRANIA  
NAGRODY I STOPNIA:

NAGRODA 
PIERWSZA

NAGRODA 
PIĄTA

NAGRODA 
CZWARTA

NAGRODA 
SZÓSTA

NAGRODA 
TRZECIA

NAGRODA 
DRUGA
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CO ZROBIĆ, ABY  
WYGRAĆ NAGRODY  
W LOTERII ZRYWKA NAGRÓD?

SPRAW SOBIE PRZYJEMNOŚĆ,

ZAPRENUMERUJ DRWALA
I WEŹ UDZIAŁ W LOTERII  
ZRYWKA NAGRÓD 

CENNE NAGRODY  
CZEKAJĄ 

NA CIEBIE!

  

 

Prosimy o odesłanie kuponu pocztą, e-mailem: prenumerata@oikos.net.pl lub faksem: (22) 822 66 49

Zamawiam

Liczba

Cena (zł)
Wartość (zł)

Prenumeratę dwuletnią  „Drwala” 

(24 numery)

184,00

Prenumeratę roczną  „Drwala” 

(12 numerów)

96,00

Prenumeratę półroczną  „Drwala” 

(6 numerów)

48,00

Firma/Nadleśnictwo:

Imię i nazwisko:

Ulica:

Kod, poczta:

NIP:
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podpis zamawiającego

...........
...........

...........
...........

.......

Prosimy o wystawienie faktury VAT, należność opłacimy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Klientów indywidualnych prosimy o dokonanie przedpłaty na konto wydawnictwa nr: 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918.

tel. (22) 659 36 50, faks (22) 822 66 49, 

e-mail: prenumerata@oikos.net.pl

Konto bankowe: 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918

Zamówienie prenumeraty

184,00

1

Luty
2022

10

Zgłoś udział w loterii. Można to zrobić na dwa sposoby:

zgłoś swoje uczestnictwo 
przez wypełnienie kwestionariusza 

za pośrednictwem strony 
internetowej www.drwal.net.pl

Od 1 sierpnia 2021 r. do 10 lutego 2022 r. 
zaprenumeruj na co najmniej 

rok miesięcznik „Drwal”. 
Jedna prenumerata to jeden los. 

Prenumerata dwuletnia – dwa losy.

wypełnij kupon loterii, który można 
otrzymać wraz z czasopismem, 

na stoiskach targowych, w siedzibie 
organizatora lub na innych 

imprezach branżowych; 

Obserwuj komunikaty o zwycięzcach w czasopiśmie 
i na stronie internetowej. 

Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 
Najbliższe losowanie już 18 stycznia.

Odbierz i ciesz się nagrodą oraz czasopismem przez długie lata.
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Prosimy o wystawienie faktury VAT, należność opłacimy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Klientów indywidualnych prosimy o dokonanie przedpłaty na konto wydawnictwa nr: 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918.

tel. (22) 659 36 50, faks (22) 822 66 49, 

e-mail: prenumerata@oikos.net.pl

Konto bankowe: 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918

Zamówienie prenumeraty

184,00

1

Luty
2022

10

Zgłoś udział w loterii. Można to zrobić na dwa sposoby:

zgłoś swoje uczestnictwo 
przez wypełnienie kwestionariusza 

za pośrednictwem strony 
internetowej www.drwal.net.pl

Od 1 sierpnia 2021 r. do 10 lutego 2022 r. 
zaprenumeruj na co najmniej 

rok miesięcznik „Drwal”. 
Jedna prenumerata to jeden los. 

Prenumerata dwuletnia – dwa losy.

wypełnij kupon loterii, który można 
otrzymać wraz z czasopismem, 

na stoiskach targowych, w siedzibie 
organizatora lub na innych 

imprezach branżowych; 

Obserwuj komunikaty o zwycięzcach w czasopiśmie 
i na stronie internetowej. 

Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 
Najbliższe losowanie już 18 stycznia.

Odbierz i ciesz się nagrodą oraz czasopismem przez długie lata.



Uszkodzenia w olszynie 

C elem pracy było porównanie 
oddziaływania pory roku (zima 

– styczeń, lato – sierpień), w ja-
kiej przeprowadzano zabieg trzebie-
ży wczesnej w  litych drzewostanach 
olchowych, na poziom uszkodzenia 
pozostających drzew. Opublikowane 
w „Sylwanie” w nr. 5/2020 wyniki ba-
dań stanowią próbę wypełnienia luki 
poznawczej dotyczącej uwarunkowań 
i wpływu pozyskania surowca drzew-
nego na środowisko leśne w specyficz-
nych warunkach siedliskowych panu-
jących w drzewostanach olchowych. 

Królowa bagien
Olsza czarna jest jednym z ważniej-
szych gatunków lasotwórczych w pół-
nocnej i środkowej Europie („Drwal” 
11/2019). Drzewostany olchowe (ol-
chy czarnej i  szarej) zajmują bli-
sko 6% powierzchni lasów w Polsce. 
Drewno olchowe ma szerokie zasto-
sowanie i niezbyt wygórowaną cenę. 
Jest surowcem wykorzystywanym do 
produkcji oklein, sklejek oraz płyt 
meblowych i  drewnopochodnych. 
Stanowi również ceniony i poszuki-
wany gatunek drewna opałowego.

Użytkowanie drzewostanów olcho- 
wych, które w przeważającej mierze 

rosną na siedliskach podmokłych, 
jest utrudnione przede wszystkim 
ze względu na okresowo lub sta-
le utrzymujące się podtopienie oraz 
występowanie gleb torfowych o  ni-
skiej nośności. Wymienione czynniki 
sprawiają, że są to tereny trudno do-
stępne dla ciężkich maszyn i w więk-
szości użytkowane w  technologii 
ręczno-maszynowej.

W mrozie i upale 
Badania uszkodzeń drzew pod-
czas pozyskania drewna w  trzebie-
ży wczesnej w drzewostanach olcho-
wych przeprowadzono w  Puszczy 
Augustowskiej na terenie nadleśnic-
twa Płaska. Wytypowano dwa drze-
wostany składające się wyłącznie 
z olszy czarnej w wieku 38 i 40 lat, 
o umiarkowanym zwarciu koron, ro-
snące na siedlisku olsowym. Średnia 
wysokość drzew w pierwszym drze-
wostanie wynosiła 18,0 m, w  dru-
gim – 17,0, natomiast średnia pierś- 
nica w  obu drzewostanach liczyła 
15 cm. Wyznaczono 24 kwadratowe 
powierzchnie próbne o boku 50 m 
(0,25 ha). Na każdej działce wyznaczo-
no szlak zrywkowy, który przebiegał 
przez jej środek oraz po zewnętrznej 

granicy. Odstępy między kolejnymi 
szlakami zrywkowymi wynosiły 25 m.

Pozyskanie drewna w  ramach za-
biegu trzebieży wczesnej obejmowało 
ścinkę drzew, okrzesanie, wyrzynkę 
sortymentów oraz zrywkę wyrobio-
nego surowca drzewnego na wyzna-
czone miejsce składowania. Proces 
realizowany był w systemie drewna 
krótkiego. Pozyskiwano sortymenty 
o długości 1,2 i 2,5 m. Ścinkę i wyrób-
kę sortymentów wykonywało dwóch 
wykwalifikowanych i  doświadczo-
nych drwali z pomocnikami, którzy 
następnie prowadzili zrywkę drew-
na. Do zrywki wykorzystano ciągnik 
Zetor 7045 (65 KM) z wozem z ręcz-
nym załadunkiem i  rozładunkiem 
drewna. Odległość zrywki do miej-
sca składowania drewna w  obu se-
zonach wahała się od 270 do 820 m. 
Cały proces pozyskania drewna (ścin-
ka i zrywka) wykonywało czterech ro-
botników, tych samych w obu sezo-
nach badawczych.

Powierzchnie próbne użytkowano 
naprzemiennie – na połowie z nich 
(12) prace wykonywano zimą (sty-
czeń), na pozostałych natomiast latem 
(sierpień). W sezonie zimowym pozy-
skanie drewna prowadzone było przy 

Jaki jest wpływ pory roku na uszkodzenia drzewostanów olchowych podczas trzebieży 
wczesnej? Na to pytanie starano się odpowiedzieć w ramach badań poznańskiego wydzia-
łu leśnego, prowadzonych w Puszczy Augustowskiej (na terenie nadleśnictwa Płaska)

Dr Wall

Fot. M. Bodył (4)
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zamarzniętym podłożu (średnia tem-
peratura w trakcie dnia pracy -11°C) 
i pokrywie śnieżnej o średniej grubości 
około 32 cm. Prace w sezonie letnim 
realizowano w sierpniu, gdy poziom 
wody gruntowej obniżył się na tyle, że 
możliwe było pozyskanie drewna.

Analiza uszkodzeń drzew
W trakcie trzebieży wczesnej na ba-
danych powierzchniach próbnych 
pozyskano ogółem 193,02 m3 surow-
ca drzewnego, w tym 89,97 m3 w cza-
sie prac prowadzonych zimą oraz  
103,02 m3 latem. Średnia miąższość 
drewna pozyskanego z 24 powierzch-
ni próbnych wyniosła 8,04 ±2,52 m3.

Analizie uszkodzeń poddano wszyst-
kie drzewa z warstwy drzewostanu na 
wszystkich powierzchniach próbnych, 
oddzielnie dla obu sezonów badaw-
czych (lato, zima). Uszkodzenia zo-
stały pogrupowane na podstawie kla-
syfikacji przedstawionej w tabeli. Przy 
ocenie powstałych zranień drzew nie 
uwzględniano uszkodzeń kory (kla-
sa 1 i 2) z uwagi na ich małe znacze-
nie z punktu widzenia wpływu na stan 
zdrowotny drzew oraz jakość przyszłe-
go surowca drzewnego. Nie uwzględ-
niano także uszkodzeń całych drzew 
(klasa 7 – drzewa przygięte, kla-
sa 8 – drzewa silnie przygięte i klasa  

9 – drzewa zniszczone), ponieważ 
w trakcie wykonywania zabiegu były 
one usuwane.

Ile uszkodzeń?
Po zabiegu trzebieży wczesnej na 24 
powierzchniach badawczych pozosta-
ło łącznie 4718 drzew (średnio 196). 
Wśród nich zinwentaryzowano 390 
drzew z widocznymi uszkodzeniami, 
co stanowiło 8,3% wszystkich drzew. 
Udział uszkodzonych drzew na po-
szczególnych powierzchniach wynosił 
od 2,9% (pozyskanie zimą) do 21,0% 
(pozyskanie latem). Liczba drzew 
uszkodzonych była blisko dwukrotnie 
większa latem niż zimą.

Do oceny uszkodzeń została wy-
korzystana zmodyfikowana klasyfi-
kacja łącząca miejsce powstania zra-
nienia na pniu z  głębokością rany 
(tabela). Latem stwierdzono wyż-
szy udział uszkodzeń we wszystkich 

klasach. Liczba drzew z uszkodzenia-
mi łyka na pniu lub szyi korzeniowej 
(klasa 3), odsłoniętym lub zranionym 
łykiem na korzeniach (klasa 4) oraz 
z uszkodzeniami drewna na pniu lub 
szyi korzeniowej (klasa 5) była staty-
stycznie znacznie większa latem niż 
zimą. Jedynie udział uszkodzeń włó-
kien drzewnych (klasa 6) nie różnił się 
istotnie w analizowanych porach roku.

Na tle innych gatunków
Trzebież wczesna w drzewostanach ol-
szowych z  zastosowaniem technolo-
gii ręczno-maszynowej spowodowała 
uszkodzenie 8,3% drzew. Jest to wyż-
szy poziom uszkodzeń niż notowany 
w drzewostanach iglastych. W podob-
nych badaniach, analizujących poziom 
uszkodzeń w  drzewostanach sosno-
wych powstałych w  wyniku trzebie-
ży wczesnej, różni autorzy odnotowy-
wali od 4,7% do 5,8% uszkodzonych 

Użytkowanie drzewostanów olchowych, które w przeważającej mierze rosną na siedliskach podmokłych, jest utrudnione 
przede wszystkim ze względu na okresowo lub stale utrzymujące się podtopienie oraz występowanie gleb torfowych 
o niskiej nośności

Klasy uszkodzeń drzew

Klasa Miejsce uszkodzenia Rodzaj uszkodznia

3 łyko pień lub szyja korzeniowa zdarta kora, odsłonięte lub uszkodzone łyko

4 łyko korzenie zdarta kora, odsłonięte lub uszkodzone łyko

5 drewno pień lub szyja korzeniowa uszkozenia włókien drewna

6 drewno korzenie uszkozenia włókien drewna
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drzew. W tym samym zabiegu w drze-
wostanach świerkowych na niżu wyka-
zano, że po zakończeniu zabiegu drze-
wa z różnego rodzaju uszkodzeniami 
stanowiły 4,5%, natomiast w górskich 
drzewostanach świerkowych w  trak-
cie trzebieży uszkodzeniu uległo 4,4% 
drzew. Zdecydowanie wyższy po-
ziom uszkodzeń (16,4−31%) podczas 

pozyskania drewna stwierdzono nato-
miast w mieszanych drzewostanach li-
ściastych. Wyższy poziom uszkodzeń 
pozostających drzew odnotowano 
również przy w pełni zmechanizowa-
nej technologii pozyskania drewna.

Wiele prowadzonych wcześniej ba-
dań wykazuje istotnie statystycznie 
mniejszą liczbę drzew uszkodzonych 
podczas pozyskania drewna zimą 
w porównaniu z pracami wykonywa-
nymi w innych porach roku. Podczas 
trzebieży w  olszynie, realizowanej 
w  ramach prezentowanych analiz, 
blisko dwukrotnie więcej uszkodzeń 
powstało latem (10,6%) niż zimą 
(5,8%). Należy sądzić, że zimą, gdy 
w  drzewach ustaje proces wzrostu, 
ilość wody w przyobwodowej części 
drzewa jest mniejsza, a kora zdecy-
dowanie mocniej przywiera do głęb-
szych tkanek i stąd jest mniej podatna 
na uszkodzenia.  C

Źródło: Witold Grzywiński, Rafał Turowski, 
Bartłomiej Naskrent „Wpływ pory 

roku na uszkodzenia drzewostanów 
olchowych podczas trzebieży wczesnej”, 

Sylwan 5/2020, str. 365–372

Ogólny poziom uszkodzeń pozosta-
jącego drzewostanu był dwukrotnie 
wyższy w  sierpniu niż w  styczniu. 
Zimą ilość wody w przyobwodowej 
części drzewa jest mniejsza, a kora 
zdecydowanie mocniej przywiera 

W wyniku pozyskiwania drewna w ra-
mach analizowanej trzebieży wczesnej 
w drzewostanach olszowych uszko-
dzeniu uległo 8,3% drzew
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Grypa czy covid?
Zakładam, że wszyscy mamy już dosyć modnego od prawie dwóch lat tematu covida. 
Ja właściwie też. Dlatego tyle czasu zwlekałam z napisaniem artykułu i wahałam się 
nad tym, czy poruszyć wątek tego wirusa z perspektywy dietetycznej 

Urszula L Kwiatek

C iągle mi się wydawało, że zanim 
przygotuję dobry tekst, pande-
mia się przewali i skończy, a mój 

materiał się zdezaktualizuje. A tu nie-
spodzianka! Mijają miesiące, a covid 
nadal z nami jest. Uznałam więc, że 
nie ma już na co czekać i piszę dziś, 
w  myśl zasady, że lepiej późno niż 
wcale. 

Te dobre mikroby
Grypa była od zawsze. Wirusy, bakte-
rie i wszelkie inne mikroby atakowały 
ludzi od początku świata i, wbrew po-
wszechnej złej opinii, wniosły w roz-
wój człowieka coś dobrego. 

Po pierwsze, zrobiły „selekcję". 
Ludzie o słabych organizmach umie-
rali, a ci o silnych zdrowieli. Nawet je-
śli brzmi okrutnie to, co piszę, to fakt 
pozostaje faktem. Selekcja naturalna 
dokonująca się przed wiekami, dała 
szansę przetrwania naszemu gatun-
kowi na tej planecie. Bo cokolwiek się 
działo, przeżywały osobniki najsilniej-
sze i najlepiej przystosowane. I proszę 
się nie oburzać, bo dziś my wszyscy je-
steśmy dziećmi, potomkami tych wła-
śnie silnych ludzi. Słabi nie przekazali 
swoich słabych genów, bo nie przeży-
li tej „miotły”, jaką była selekcja na-
turalna. Pamiętajmy o tym, zanim za-
czniemy krytykować prawa Natury. 

Po drugie, nauczyły ludzi rozróż-
niania drobnoustrojów. Nie chodzi 
o to, że świadomie wybieramy, z którą 
bakterią się zaprzyjaźnimy, a z którą 
nie. To ludzkie ciało nauczyło się pew-
nego rodzaju współpracy. W wyniku 
tej nauki dziś mamy sytuację, że nie 

wszystkie mikroby nam szkodzą, nie 
zawsze i nie w każdym miejscu. Oto 
przykład: bakteria o pięknej nazwie 
Escherichia coli, w skrócie E-coli krą-
ży sobie w świecie dość luzacko. Pływa 
w wodzie, zarówno tej do picia, jak i tej, 
która z naszych toalet płynie rurami 
do oczyszczalni ścieków. Zamieszkuje 
też ludzkie jelito grube (o  czym za 
chwilę). Jest bakterią chorobotwórczą 

– jeśli wypijemy wodę z rzeki, w której 
akurat się znajdzie, lub zjemy prze-
terminowane i kilka razy rozmrażane 
i zamrażane lody, dostaniemy biegun-
ki i wymiotów. Klasyczne objawy pro-
stego zatrucia pokarmowego, z któ-
rym organizm sobie radzi, pozbywając 
się intruza górą i dołem jednocześnie. 
Zdrowemu dorosłemu groźna E-coli 
nie powinna zrobić wielkiej krzywdy. 
Przy biegunce trzeba pić płyny, żeby 
się nie odwodnić, bo to może być bar-
dziej niebezpieczne niż sama bakteria. 
Jeśli E-coli dopadnie osobę osłabio-
ną, tuż po operacji, czy chorą na płu-
ca – lepiej niech zainterweniuje lekarz, 
bo nie chcemy powikłań. Oczywiście, 
gdy problem dotyczy dzieci i  osób 
starszych również nie ma co czekać, 
aż samo przejdzie. Bo nie przechodzi 
samo. To organizm uruchamia proce-
sy, aby bakterię okiełznać, ale do tego 
musi być wystarczająco rozwinięty, sil-
ny i zdrowy. 

Czyli E-coli jest „zła”? Nie do koń-
ca. Wchłonięta przez nas wraz z wodą 
z rzeki zadziała jak trutka, więc wywoła 
reakcję obronną organizmu. Bakteria 
ta jest też obecna w  jelicie grubym 
każdego człowieka na stałe, co więcej, 

jest tam mile widziana. E-coli w jelicie 
grubym mieszka i pracuje jak więzień 
w  kamieniołomach. Wraz z  innymi 
groźnymi bakteriami produkuje wita-
miny i odsyła je do krwioobiegu, żeby 
nam służyły. Bakteria E-coli jest jedną 
z wielu bakterii, normalnie chorobo-
twórczych, która zaprzęgnięta do po-
mocy, służy organizmowi. Produkuje 
witaminę K, zapobiegającą wykrwa-
wieniu się podczas skaleczenia. Dzięki 
niej krew zastyga w uciśniętej ranie 
i możemy przeżyć skaleczenie czy uraz. 
Produkuje witaminy z grupy B, które 
pilnują prawidłowego działania ukła-
du krwionośnego, nerwowego i pokar-
mowego. Witaminy z grupy B są chy-
ba najbardziej niedocenianymi, a jed-
nocześnie absolutnie niezbędnymi wi-
taminami. Kończąc temat, w jelitach 
mieszka naprawdę wszystko. Bakterie, 
które mogą nas nawet zabić. Ale tam 
pracują dla naszego dobra, za to spo-
żyte z jedzeniem, trują tak, że ląduje-
my w szpitalu. 

Ile jest człowieka  
w człowieku?
Czy się to komuś podoba, czy nie, fakt 
jest faktem. Wirusów, bakterii i mi-
krobów jest w nas mniej więcej tyle 
samo co ludzkich komórek. Ładnie 
nazywamy to makrobiomem. I  dziś 
już wiadomo, że nie możemy bez ma-
krobiomu żyć. Można powiedzieć, 
że jesteśmy w  połowie czysto ludź-
mi, a w połowie pękiem mikrobów. 
Połączyliśmy się przed tysiącami lat. 
A skoro one są częścią nas, są w nas 
i służą nam, to jedyne, co mamy zrobić, 
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to wspierać tego nadzorcę, który pil-
nuje, aby produkowały witaminy, a nie 
pętały się w ciele, wzniecając choroby. 
Do tego potrzebny jest sprawny układ 
immunologiczny. 

W  przychodni, w  której pracu-
ję, przyjmował wiele lat doktor la-
ryngolog. Już jest na emeryturze. 
Zdążyłam jeszcze zrobić z  nim wy-
wiad. Powiedział coś takiego: w gardle 
człowieka mieszka i przebywa na sta-
łe ponad 300 rodzajów wirusów i bak-
terii chorobotwórczych. Proszę prze-
czytać to zdanie jeszcze raz. Ponad 
300! Trudno to sobie nawet wyobrazić. 
Mądrość ciała polega na tym, że bło-
na śluzowa gardła utrzymywana jest 
w pewnej gąbczastej, grubej wilgotno-
ści. Jest więc im w gardle ślisko, mają 
małą przyczepność. W efekcie nie są 
w stanie wniknąć do wnętrza i wywo-
łać chorobę. Kiedy mówimy, wyrzuca-
my je z gardła (na rozmówcę), a kiedy 
jemy lub przełykamy ślinę, popycha-
my je w głąb przewodu pokarmowe-
go. Większość z tych wirusów i bakte-
rii ginie w sokach żołądkowych, któ-
re są wyjątkowo agresywne i potrafią 
zabić nawet tak wredną bakterię jak 
Helicobacter Pyroli. Co nie zginie w żo-
łądku, wyjdzie z kałem. Oczywiście, 
o  ile system immunologiczny pracu-
jący prawidłowo nie pozwoli się im za-
gnieździć gdzieś po trasie. I to koniec. 
300 bakterii ląduje w toalecie w po-
staci małych, nieszkodliwych trup-
ków, bo nasze ciało potrafi sprawić, by 
błona śluzowa gardła była non stop 
gruba i wilgotna. To dlaczego „łapie-
my” infekcje gardła? Z powodu wła-
snej głupoty, mówiąc najprościej. Na 
dworze upał, +28° C, to włączamy 
w aucie klimę na 16°C. Póki jedziemy 
w tej niskiej temperaturze, nic się nie 
dzieje. Ale gdy wysiadamy, ciało do-
świadcza szoku termicznego. Gardło 
też. Błona śluzowa kurczy się i wysy-
cha. Co robią bakterie? Bez proble-
mu pokonują tę zaporę. Ponad 300 
mikroorganizmów chorobotwórczych 

radośnie przekracza zieloną grani-
cę. To samo lody w upał czy lodowate 
piwo. A zimą? Ciepły dom i wyjście na 
zimne powietrze bez szalika. Rozpięta 
kurtka. Lekceważenie „czynnika chło-
dzącego” wiatru. Każda nagła różni-
ca temperatur powoduje obkurczenie 
się błony śluzowej gardła. To fizjolo-
gia. Jednak i tu pies pogrzebany jest 
w sprawności i sile układu odporno-
ściowego. Jeśli działa sprawnie, wytłu-
cze mikroby nawet po ich wniknięciu. 
Choć lepiej zapobiegać, niż potem ga-
sić pożar. 

Wirus vs bakteria
Jeśli zapadamy na choroby, to są dwie 
przyczyny. Albo wirus, albo bakteria. 
W zależności od przyczyny, podejmu-
jemy działania. 

Jeśli wirus: pod koc, z  herbatą 
z lipy, sokiem z malin, gorącym mle-
kiem z  miodem i  masłem, i  czosn-
kiem. Minimum na cztery, pięć dni. 
Dlaczego? Bo do walki z  wirusami 
mamy najlepsze wojsko pod słońcem: 
własny układ immunologiczny. Może 
trudno w to uwierzyć, ale nic nas nie 
wyciągnie z grypy tak szybko... jak my 
sami. Trzeba tylko dostarczać organi-
zmowi witaminy C i dać mu działać. 

Leżenie i wygrzewanie się, picie soku 
malinowego (płyn z  witaminą C) 
to najlepsze, ale i  jedyne, co trzeba. 
W czasie infekcji rośnie temperatura 
ciała. I dobrze. Organizm podgrzewa 
nas celowo. W wyższej temperaturze 
blokuje się tempo namnażania wiru-
sów. Białe ciałka krwi walczą z tym, co 
wniknęło, a nie z tym, co wniknęło i się 
rozmnożyło. Jeśli będziemy od począt-
ku usilnie zbijać temperaturę, prze-
dłużmy sobie czas chorowania. Mamy 
prawo do dwóch, trzech dni w  tem-
peraturze do 38°C. Niebezpieczna 
jest powyżej 39 i taką już zbijać nale-
ży. Ale 37,5? 38,0? Zostawić na chwi-
lę. Organizm wie, co robi. (Nie doty-
czy małych dzieci, u nich zasady postę-
powania są inne). Uwaga na wszelkie 
objawówki. Są prawdziwym nieszczę-
ściem. Choroba wirusowa nie wymaga 
leków, tylko kilku dni w cieple i bezru-
chu. Ludzie łykający preparaty „na ob-
jawy grypy i przeziębienia” i biegną-
cy radośnie do pracy, bo temperatura 
spadła – to... jakiego by tu słowa użyć? 
Samobójcy? Chyba tak. Nieleczona 
grypa daje straszliwe powikłania, z za-
wałem serca i zgonem włącznie. 

Jeśli mamy do czynienia z bakterią, 
na początku robimy to samo, co przy 

Właściwości prozdrowotne kiszonej kapusty, najlepiej domowej roboty, są w zimo-
wym okresie nie do przecenienia

Fot. M. Bodył
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wirusie, czyli do łóżka, z herbatą z lipy, 
sokiem z  malin, gorącym mlekiem 
z miodem i masłem, i maksymalnie 
dużą ilością czosnku. Temperatura cia-
ła pójdzie w górę, aby nie dać się bak-
teriom namnażać. I czasem się uda. Są 
infekcje bakteryjne, które na czosnku 
i cebuli przy chwilowej gorączce dadzą 
się wyleczyć, czyli wyleżeć. A są takie, 
że nie. I wtedy musi wkroczyć antybio-
tyk. Ale nie od antybiotyku się zaczyna, 
a w każdym razie nie przy wszystkich 
infekcjach. Dlaczego? Antybiotyk 
nosi nazwę adekwatnie do tego, co 
robi. Robi „anty” do „bio”, czyli kon-
trę do życia. Zbija wszystko, jak leci. 
Antybiotyki uratowały ludzkość. Nie 
ma co do tego wątpliwości. Ale też ją 
niszczą. Dawane przed laty lekką ręką 
na byle katar, zaburzały mikroflorę je-
litową. Dziś wiadomo, że antybiotyk 
to absolutnie ostateczność. Tylko kie-
dy nie da się inaczej. A najgorsze an-
tybiotyki to te „o szerokim spektrum 
działania”. Bo to są „czołgi”, któ-
re rozjeżdżają gąsienicami i wrogów, 
i własne wojsko, i  cywilów. Pomału 
szuka się rozwiązań, by antybiotyk stał 
się bardziej inteligentny, i choć czę-
ściowo rozróżniał, kogo zabija. Ale 
na ten moment, po antybiotykotera-
pii mamy wyjałowione jelita, martwy 
makrobiom, zero witamin, osłabiony 
układ odpornościowy, a efekcie tego 
ryzyko błyskawicznego nabawienia 
się nowych (innych i bardziej niebez-
piecznych) chorób. Dlatego przy anty-
biotykoterapii bierze się równocześnie 
probiotyki. Maksymalną dawkę dobo-
wą, opisaną na opakowaniu przez pro-
ducenta. I to nie tylko podczas całej 
kuracji antybiotykowej, ale jeszcze do 
miesiąca po jej zakończeniu. A po ku-
racji dodaje się jeszcze prebiotyk do 
kompletu. 

Zachęcałabym do naturalnych 
probiotyków, jak kiszona kapusta 
albo jogurt naturalny, ale mamy dziś 
marnie produkowaną żywność i nie 
mam pewności, że samo jedzenie na 

odbudowanie gospodarki jelitowej 
wystarczy. Choć domowej roboty ki-
szona kapusta, jadana non stop? Tak, 
do tego zachęcam. I  generalnie, je-
śli ktoś nie ma cukrzycy czy insulino-
oporności, to czerwone buraki jako ja-
rzynka do obiadu dzień w dzień też są 
wskazane. Antybiotykoterapia jest tak 
bardzo niebezpieczna, że – zamykając 
temat – lepiej wziąć więcej probioty-
ków i zjeść więcej kiszonek niż mniej. 

Grypa czy covid?
Najgłośniejszy od dwóch sezonów wi-
rus jest tak naprawdę wirusem grypy. 
Nasz organizm mówi: wirus? „Aaa, to 
ja znam, wiem, co robić”. Mówi: gry-
pa? „Aaa, to ja znam temat, wiem, co 
robić”. Ale gdy powiemy „nowy i wiel-
ce zjadliwy”, to organizm powie „teo-
retycznie powinienem sobie poradzić, 
ale muszę wzmocnić system odporno-
ściowy”. A jak? Poprzez ruch, tlen, do-
bre odżywanie, regularny sen. I zero 
stresu, bo przedłużający się stres uru-
chamia kortyzol i  zamiast budować 
odporność, organizm musi się skupić 
na ratowaniu się przed zalewem in-
suliną. Czy to dostaliśmy na począt-
ku pandemii? Nie. Dostaliśmy areszt 
domowy, zakaz wchodzenia do lasów 
i spacerowania po parkach, utratę pra-
cy i zastraszanie, które wciąż pompuje 
telewizja. 

Kiedy włączam rano komputer, by 
sprawdzić pocztę, zanim się zalogu-
ję, jestem atakowana informacja-
mi, ile osób właśnie zmarło na co-
vid. Zastanawiają mnie dwie rzeczy. 
Dlaczego pięć lat temu nie pisano 
zimą o umieralności ludzi na grypę? 
Przecież umierali. Grypa co roku zgar-
niała swoje żniwo. Wśród ludzi starych, 
chorych przewlekle czy takich, któ-
rzy z pierwszą grypą chodzili do pracy 
na lekach objawowych, a przy drugiej 
już umarli na powikłania po tej pierw-
szej niewyleczonej. A tegoroczne zgo-
ny na grypę, czy wszystkie są na covid? 
A może częściowo na „starą” grypę, 

która od zawsze była, a teraz niepo-
trzebnie podbija statystyki? I druga 
myśl: jaki jest cel narzucania mi skoro 
świt informacji, która ma mnie prze-
straszyć lub zdenerwować? Przecież 
odporność, która pozwoli mi przeżyć 
infekcję, mogę zbudować tylko, unika-
jąc stresu. Trochę to wygląda tak, jak-
by komuś zależało na tym, że mam jej 
właśnie nie zbudować; że moja odpor-
ność ma zależeć tylko od tego, co mi 
zaserwują koncerny farmaceutyczne. 
Nie opowiadam teorii spiskowych. Po 
prostu logicznie myślę. Jak wielu z nas. 

Grypa jest chorobą wirusową. Covid 
jest chorobą wirusową. Wirusy trzeba 
dobrze wyleczyć, do końca, niezależ-
nie od ich rodzaju. Nie wolno przery-
wać leczenia, jeśli po dobie spadnie 
temperatura lub po dwóch dniach po-
czujemy się lepiej. Powikłania po covi-
dzie są ponoć poważniejsze niż po zwy-
kłej grypie. Jednak powikłania po źle 
wyleczonej grypie są zawsze. Infekcje 
wirusowe niewłaściwie lub zbyt krótko 
leczone przechodzą w choroby bakte-
ryjne, w stany zapalne jelit, płuc, mię-
śnia sercowego. 

Złamana noga czy rozcięta ręka wy-
daje się ludziom większym problemem 
niż słabość i gorączka? Błąd! Złamana 
noga się wygoi, rana się zabliźni, a wi-
rus potrafi doprowadzić do trwałych 
uszkodzeń narządów wewnętrznych, 
ze zgonem włącznie. Czy moim celem 
było Was straszyć? Nie. Robi to tele-
wizja tak nagminnie, że nikt więcej 
nie musi. Chciałam zwrócić uwagę na 
fakt, że mikroby są częścią nas, żyje-
my z nimi w symbiozie, a grypa jest co-
roczną, znaną nam, kostuchą. Dbajcie 
o  siebie, o zdrowie, o dobry nastrój. 
Odstawicie słodycze na czas pandemii, 
zamieńcie je na kiszoną kapustę. Nie 
kłóćcie się z rodziną, bo każda kłótnia 
to stres, a każdy stres to obniżenie od-
porności. A tę trzeba wzmacniać, nie 
osłabiać, to ona ma nas ochronić za-
równo przed covidem, jak i przed każ-
dym następnym mutantem.  C
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49,90 49,90 zł
dla prenumeratorów

Komplet dwóch ręczników
Komplet ręczników z grubej bawełny frotté (500 g/m2) o wymiarach  
70 × 140 i 50 × 100 cm. Zdobi je haft z wybranym motywem: dzik, kozioł, 
jeleń, kaczka lub sygnałówka. Ręczniki cechują się wysoką jakością wykona-
nia oraz dbałością o szczegóły. Dzięki eleganckiemu opakowaniu komplet 
idealnie nadaje się na prezent dla wszystkich pasjonatów myślistwa i dzikiej 
przyrody.

139 139 zł

Komplet szklanek do whisky (poroże) 
Zestaw dwóch ręcznie wykonanych kryształowych szklanek do whisky (wysokość  
9 cm, średnica 8 cm), ozdobionych rzeźbiarską dekoracją w formie poroża jelenia ze sre-
brzonego, oksydowanego brązu, który nie ciemnieje. Whisky w takiej oprawie smakuje 
wybornie. Ten unikatowy, certyfikowany wyrób rzemiosła artystycznego, produkowa-
ny w limitowanej liczbie egzemplarzy, będzie luksusowym prezentem dla myśliwego,  
leśnika i miłośnika natury.

389 389 zł

Koszula Pinewood 
Prestwick (9428) 

Ekskluzywna, wytrzymała koszula 
wykonana z trwałej flaneli w orygi-
nalnych kolorach. Zapinana na napy. 
Kieszenie na piersiach z klapkami. 

• skład: 100% bawełna
• rozmiary: M–XXL

279 279 zł

134 134 zł 169 zł

Wanna do transportu 
Świetna do przewożenia zwierzyny lub np. karmy. Pomieści ok. 85 l (80,5 × 56,5 × 33,5 cm). 
Plastik odporny na promieniowanie UV i temp. do -20°C. Pasuje do większości ko-
szy montowanych na hakach holowniczych.

Nóż Magnum  Knivgar SAR pomarańczowy
Magnum Knivgar to nowoczesne noże skandynawskie. Stal klingi 420A, 
długość całkowita 226 mm, długość klingi 103 mm, grubość klingi 
1,9 mm, waga 102 g, rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego.

59,90 zł

Wełniana czapka Pinewood Wool 1121 zieleń mchu
Dzianinowa czapka z polarową podszewką – zapewni Ci ciepło w chłodne dni!

Wełniana czapka z dzianiny z miękką  
i wygodną podszewką z polaru. Oznako-
wana naszywką z logotypem Pinewood 
wykonanym z syntetycznej skóry. Idealna 
na zimne dni.

•  skład: 70% wełna, 30% poliamid, 
podszewka: 100% poliester

• waga: 60 gramów

99 99 zł

Zamówienia można składać przez:
•  TELEFON: 22 659 77 80  od godz. 8.00 do godz. 16.00 w dni powszednie

• E-MAIL: ksw@oikos.net.pl
• INTERNET: www.sklep-oikos.pl

 KOSZT WYSYŁKI:                                              • przelew – 12 zł   • pobranie – 14 zł                                  • przelew – 16 zł   • pobranie – 20 zł



KALENDARIUM STYCZEŃSTYCZEŃ
12–13 stycznia     
XII Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, 
organizowane przez Oficynę 
Wydawniczą Oikos Sp. z o.o., 
wydawcę m.in. miesięcznika „Drwal”; 
Warsaw Ptak Expo, Nadarzyn

14–16 stycznia      
IX Międzynarodowe Targi Rolnicze 
Polagra-Premiery, MTP Poznań

18 stycznia       
Szóste losowanie 
w loterii „Zrywka 
nagród” dla 
prenumeratorów 
„Drwala” 

24–28 stycznia        
Szkolenie z zakresu wspinaczki 
drzewnej z użyciem technik dostępu 
linowego – poziom A, organizowane 
przez Opolską Szkołę Arborystyki, 
Wierzchy k. Kluczborka

24–28 stycznia        
Szkolenie z zakresu sekcyjnej ścinki 
drzew z użyciem technik dostępu 
linowego – poziom B, organizowane 
przez Opolską Szkołę Arborystyki, 
Wierzchy k. Kluczborka

28 stycznia        
Wysyłka „Drwala” nr 2/2022 
do prenumeratorów

styczeń 
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Logset 12H GTE Hybrid
Innowacja w branży leśnej

Bobr.technika.lesna

bobr_technika_lesna
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adres do korespondencji 
Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o.  

Redakcja Drwala
02-316, Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7

e-mail: drwal@oikos.net.pl

siedziba redakcji 
Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 8

tel. 22 822 10 26 

re dak cja 
redaktor naczelny Marek Bodył 
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e-mail: k.smyk@oikos.net.pl

dziennikarz Bartosz Szpojda 
e-mail: b.szpojda@oikos.net.pl

dział reklamy 
Monika Wysokowicz

tel. kom. 695 666 955 
e-mail: m.wysokowicz@oikos.net.pl

dział prenumeraty
czynny w godz. 8.00-16.00 

tel. 22 659 36 50 
e-mail: prenumerata@oikos.net.pl

projekt graficzny Maja Jaszczuk
skład i łamanie Andrzej Kalinowski

zdjęcie na okładce 
Daniel Klawczyński
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TO CO 
NAJLEPSZE

PONSSE ELK 8W
PONSSE ELK to maszyna średniej wielkości o uniwersalnym zastosowaniu. Kompaktowa 
konstrukcja sprawia, że jest bardzo zwinna, a jej komponenty, współdzielone z większy-
mi maszynami, tworzą wydajny i wytrzymały forwarder o najwyższej nośności. Szybko 
reagujący silnik z imponującym momentem obrotowym i wytrzymała ładowarka prze-
kładają się na komfort pracy, na który ma również wpływ przestronna kabina z ergono-
micznym sterowaniem. PONSSE Elk to doskonały wybór, gdy potrzebujesz ekonomicz-
nego, ale potężnego konia roboczego do trzebieży i na zręby.

Artur Mardyła 
artur.mardyla@cdnergo.pl
tel.: 600 401 285

Robert Zdanowski  
robert.zdanowski@cdnergo.pl 
tel.: 888 852 735

Witold Urbaniak  
witold.urbaniak@cdnergo.pl
tel.: 600 401 289

CDN Ergo Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 23
64-700 Czarnków

DOSTĘPNE
ŻURAWIE

K90+
K70+



IBC jest inteligentnym systemem kontroli, w którym czujniki znajdują 
pozycję głowicy, a odpowiednie algorytmy dobierają właściwą trajektorię 
żurawia w jednym płynnym ruchu.
Żuraw jest łatwy w użyciu i precyzyjny w każdym położeniu.

IBC wywarło duże wrażenie na specjalistach z branży leśnej.

   
A ŻURAW 
PODĄŻA ZA NIĄ

OPERATOR KIERUJE GŁOWICĄ


