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1. Imię i nazwisko: Dariusz Kulak 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

2.1. Studia: leśnictwo (1991–1996); dyplom: magister inżynier leśnictwa, Akademia 

Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 1996 r.  

2.2. Doktorat: doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa – użytkowania lasu,  Akademia 

Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, 2005 r.; tytuł rozprawy 

doktorskiej wyróżnionej decyzją Rady Wydziału Leśnego: Wpływ technologii 

pozyskiwania drewna na rozmiar zniszczeń roślinności dolnych warstw lasu i górnych 

poziomów gleby. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:  

Od 1997 r. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, od 2008 r. 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Użytkowania Lasu i Drewna, 

od 01.09.2014 Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej, Zakład Użytkowania Lasu  

i Drewna. 

3.1.  01.10.1997 – 30.09.2005 asystent naukowo – dydaktyczny,  

3.2.  01.10.2005 – nadal, adiunkt. 

 

4. Ogólna charakterystyka dorobku naukowego 

 Moje zainteresowania naukowe związane są głównie z użytkowaniem lasu  

i koncentrują się na wpływie procesów pozyskiwania drewna na środowisko leśne ze 

szczególnym uwzględnieniem gleb oraz roślinności drzewiastej, a także wydajności i kosztach 
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realizacji procesów pozyskiwania drewna z zastosowaniem różnorodnych technologii. 

Obejmują również zagadnienia ergonomiczne – wpływ fizycznego środowiska pracy na 

operatorów maszyn leśnych. Interesuję się również łowiectwem, co skutkowało między 

innymi kilkoma publikacjami dotyczącymi biologii zwierząt gatunków łownych.  

Na moje osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej, szczegółowo zestawione  

w załączniku 5, składa się 78 różnych opracowań (71 po doktoracie), w tym 49 artykułów 

naukowych (3 przed doktoratem), z których 4 opublikowałem samodzielnie, 13 z jednym 

współautorem, 29 z więcej niż jednym współautorem. W 18 artykułach jestem głównym 

autorem. W języku angielskim ukazały się 23 publikacje, a 14 w czasopismach znajdujących 

się w bazie Journal Citation Reports: Baltic Forestry, Croatian Journal of Forest Engineering, 

Fresenius Environmental Bulletin, Silva Fennica i Sylwan. Publikacje ukazały się ponadto  

w czasopismach krajowych: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, Acta Scientiarum 

Polonorum seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, Electronic Journal of Polish 

Agricultural Universities, Forestry Letters, Inżynieria Rolnicza, Leśne Prace Badawcze, Nauka 

Przyroda Technologie, Prace z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych, Studia i Materiały CEPL  

w Rogowie, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Zeszyty Problemowe Postępów 

Nauk Rolniczych. Artykuły, komunikaty naukowe i rozdziały w monografiach były przeważnie 

przedstawiane na konferencjach naukowych i sympozjach. Brałem czynny udział w 22 

konferencjach naukowych (20 po doktoracie), z których 13 miało charakter 

międzynarodowy, w trakcie których prezentowałem wyniki swoich badań (21 referatów  

i 1 poster).  

 

5. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

nr 65, poz. 595 ze zm.) 

5.1. Tytuł osiągnięcia naukowego: rozprawa (załącznik nr 6) pt: Wieloaspektowa metoda 

oceny stanu gleb leśnych po przeprowadzeniu procesów pozyskiwania drewna  

5.2. Autor: Dariusz Kulak 
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5.3. Omówienie celu naukowego pracy i osiągniętych wyników 

Wstęp 

Badania wpływu pozyskiwania drewna na glebę leśną związane są najczęściej  

z analizą zmian właściwości fizycznych gleby na skutek  jej zagęszczenia przez  maszyny 

wykorzystywane w procesie pozyskiwania drewna, monitorowaniem warunków wzrostu 

roślin i ich korzeni oraz produkcyjności drzewostanów, kontrolą skuteczności różnych metod 

ochrony gleb leśnych przed ich uszkadzaniem w trakcie pozyskiwania drewna. Do opisu 

stanu gleby po wykonanych w lasach zabiegach gospodarczych oprócz wskaźników 

określających jej właściwości fizyczne czy chemiczne, często wykorzystuje się informacje  

o rozmiarze powierzchniowym lub objętościowym powstałych zakłóceń oraz udziale 

powierzchni zrębowej ze  zmianami. Często ocena taka wykonywana jest z określeniem typu 

powstałych naruszeń wierzchniej warstwy gleby w oparciu o różne klasyfikacje.  

Określenie stopnia zakłóceń gleby lub rozmiaru naruszeń wierzchnich warstw gleby 

niekiedy traktowane jest jako pierwszy etap badań. Kolejnym są próby stworzenia modeli 

umożliwiających matematyczny opis tych zagadnień w połączeniu z poszukiwaniami 

czynników warunkujących uszkadzanie gleby podczas pozyskiwania drewna. Analizy takie w 

prostszym ujęciu wykonywane są na płaszczyźnie wpływu jednej zmiennej niezależnej na 

zmiany podłoży leśnych wywołanych pozyskiwaniem drewna. Badania wielowymiarowe, 

uwzględniające wpływ kilku czynników, są trudniejsze metodycznie i wymagają 

zgromadzenia znacznie szerszego materiału badawczego niż jednoaspektowe. Wykonywane 

są również często w oparciu o zmienne charakteryzujące wykonane zabiegi, dobrane przez 

badacza w sposób intuicyjny. Kolejnym problemem, który należy uwzględnić przy 

kompleksowych analizach wpływu działalności gospodarczej człowieka w lasach na 

środowisko, jest – obok wielowymiarowości czynników wpływających na rozmiar szkód 

glebowych – także ich ogromna zmienność oraz występowanie wielu informacji  

o charakterze losowym. Zniekształcają one obraz ogólnej zmienności charakterystyk 

naruszeń wierzchnich warstw gleby powstałych w trakcie realizacji procesów pozyskiwania 

surowca drzewnego. Utrudnia to ich opis, jak również modelowanie za pomocą 

standardowych narzędzi statystycznych parametrów funkcji charakteryzujących zależności 

pomiędzy rozmiarem uszkodzeń gleby a cechami drzewostanów oraz wykonywanych w nich 

zabiegów gospodarczych. Na tą „naturalną” zmienność czynników mających wpływ na 

rozmiar naruszeń wierzchnich warstw gleby nakłada się zmienność charakterystyczna dla 

wielkopowierzchniowych badań wykonywanych w trakcie trwania procesów produkcyjnych. 

Przykładowo znaczenie mogą tu mieć: doświadczenie operatorów maszyn, ich błędy, stan 

maszyn, dostępność terenu, rozmieszczenie drzew wyznaczonych do usunięcia oraz wiele 

innych czynników o charakterze czysto losowym, które nawet trudno zdefiniować.  

Wiedza dotycząca problematyki wpływu pozyskiwania surowca drzewnego na stopień 

i jakość zmian wierzchnich warstw gleby jest już stosunkowo rozległa, lecz fragmentaryczna.  
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Jest ona przez to często trudna do wykorzystania praktycznego, na etapie podejmowania 

decyzji o charakterze gospodarczym. Brakuje również obiektywnych, opartych na metodach 

matematycznych, sposobów oceny uszkodzeń gleb leśnych z określeniem 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Celowe jest zatem opracowanie mechanizmu doboru 

optymalnych metod pracy pod kątem ograniczenia ich negatywnego wpływu na glebę leśną, 

sposobu obiektywnego, opartego  na podstawach naukowych, który uwzględniałby specyfikę 

krajowych siedlisk, drzewostanów i sposobów ich zagospodarowania oraz środki techniczne 

będące na  wyposażeniu wykonawców zadań gospodarczych.  

 

Cel pracy 

Głównym celem pracy było opracowanie i weryfikacja modelu oceny rozmiaru naruszeń 

gleby powstałych w trakcie pozyskiwania surowca drzewnego oraz wskazanie metod, 

procesów technologicznych, środków technicznych i ogólnych warunków realizacji prac, dla 

których uszkodzenia wierzchnich warstw gleby będą najmniejsze. Zakresem analiz objęto 

większość stosowanych w Polsce technologii prac pozyskaniowych. Cele szczegółowe 

obejmowały: 

1. Opracowanie modeli umożliwiających wybór optymalnych technologii wykonawstwa 

prac pozyskaniowych pod kątem minimalizacji powierzchni, głębokości i objętości 

naruszeń wierzchnich warstw gleby. 

2. Stworzenie modeli prawdopodobieństw powstania uszkodzeń gleby o charakterze 

bruzd, kolein oraz łącznego prawdopodobieństwa wystąpienia naruszeń gleby 

dowolnego typu. 

3. Wskazanie oraz waloryzacja czynników wpływających na rozmiar  

i prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń wierzchnich warstw gleby powstałych 

w trakcie realizacji prac pozyskaniowych. 

 

Metodyka badań, rozwiązanie problemu badawczego 

Badania terenowe wykonano na 48 jednohektarowych powierzchniach próbnych. 

Analizą objęto drzewostany, w których wykonane zostały trzebieże wczesne, trzebieże późne 

oraz cięcia rębne. Prace pozyskaniowe zostały przeprowadzone w systemach drewna 

długiego (LTS) oraz drewna krótkiego (CTL). Surowiec drzewny pozyskiwany był przez pilarzy 

za pomocą pilarek spalinowych oraz przy zastosowaniu maszyn wielooperacyjnych – 

harwesterów. Zrywka drewna odbywała się w sposób wleczony, półpodwieszony  

i nasiębierny. Wykorzystano przy tym takie środki zrywkowe, jak konie, kolejki linowe, 

ciągniki rolnicze wyposażone we wciągarki do zrywki drewna długiego oraz w przyczepy do 



5 
 

nasiębiernej zrywki drewna krótkiego. Stosowano także ciągniki specjalistyczne do zrywki 

drewna – skidery i forwardery. Prace zrębowe wykonywane były w okresie letnim, w trakcie 

sezonu wegetacyjnego oraz w miesiącach zimowych, przy ujemnych temperaturach  

i zalegającej pokrywie śnieżnej. 

Na powierzchniach próbnych, podzielonych na jednoarowe poletka pomiarowe, 

wykonano pomiary naruszeń gleby. Jednocześnie uszkodzenia wierzchnich warstw gleby 

klasyfikowano na dwie kategorie: bruzdy powstałe wskutek zdzierania pokrywy glebowej 

przez ładunek drewna oraz koleiny wyżłobione w gruncie przez koła ciągnika. Sporządzono 

także charakterystyki przeprowadzonych zabiegów – określono liczbę usuniętych drzew, ich 

średnią miąższość oraz intensywność cięć. Określono również wilgotność gleby i spadki 

terenu na powierzchniach próbnych. 

 Do opracowania modeli umożliwiających przewidywanie parametrów uszkodzeń 

gleby i prawdopodobieństwa ich zaistnienia na podstawie przyjętego zestawu zmiennych 

niezależnych użyto narzędzi analitycznych z grupy metod zaliczanych do tzw. data mining 

(eksploracji danych). Zajmują się one tworzeniem algorytmów umożliwiających 

wyodrębnianie wiedzy z dużych baz danych i mają charakter interdyscyplinarny. Data mining 

rozwija się dynamicznie od lat 60. ubiegłego wieku, jednak zastosowanie tego typu metody 

na gruncie predykcji poziomu szkód pozyskaniowych jest podejściem autorskim, dotychczas 

nie stosowanym w podobnych analizach. Analizy pilotażowe pozwoliły ustalić, że 

najmniejszym błędem w modelowaniu naruszeń wierzchniej warstwy gleby cechują się 

modele typu CART (classification and regression tree), budowane w oparciu o algorytm 

stworzony przez Breimana i in. w 1984 roku. Wynikiem modelowania z użyciem algorytmu 

CART są graficzne drzewa decyzyjne charakteryzujące analizowane zjawisko. W zależności od 

charakteru zmiennych losowych, drzewo może mieć charakter regresyjny, jak i klasyfikacyjny 

(dyskryminacyjny). W wyniku modelowania metodą CART otrzymuje się binarne drzewo, 

które jest interpretowane bezpośrednio i w bardzo prosty sposób obrazuje istotę 

rozważanego problemu (ryc. 1). Cechą charakterystyczną i przydatną praktycznie metody 

CART jest to, że umożliwia ona ocenę, w jakim stopniu poszczególne zmienne niezależne 

wpływają na zmienną zależną. Na każdym etapie podziału drzewa dla zmiennych 

objaśniających według odpowiedniego algorytmu obliczane są wartości wskaźnika poprawy, 
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na podstawie którego tworzone są ich rankingi lokalne. Tylko zmienna o najwyższej wartości 

wskaźnika poprawy wykorzystywana jest do budowy modelu. 

 

 

Ryc. 1. Schemat drzewa klasyfikacyjnego lub regresyjnego 

 

Po zbudowaniu modelu drzewa sumowane są wartości wskaźnika poprawy dla wszystkich 

zmiennych objaśniających z poszczególnych etapów podziału, co stanowi podstawę do 

stworzenia ostatecznego (globalnego) rankingu ważności predyktorów. Wkład każdego 

predyktora w wyjaśnienie zmiennej zależnej przedstawiany jest w 100-punktowej skali, co 

wykorzystano do oceny, co i w jakim stopniu wpływa na wielkość i prawdopodobieństwo 

powstania uszkodzeń wierzchnich warstw gleby w trakcie realizacji procesów pozyskiwania 

drewna. 

Uzyskane modele CART przedstawiono w formie graficznej oraz w postaci tzw. 

zestawu reguł decyzyjnych z wykorzystaniem zdań warunkowych typu „jeżeli…, to…”, które 

umożliwiają określenie, w jakich kolejnych krokach dotarto do przypadków zgrupowanych  

w poszczególnych liściach drzewa. Zestawiono także uzyskane na podstawie wartości 

wskaźników poprawy globalne rankingi predyktorów. 

 

Węzeł macierzysty  

Węzeł potomek   
i węzeł macierzysty 

dla 2 etapu 
podziału 

Węzeł końcowy - 
liść  

Węzeł końcowy - 
liść  

Węzeł końcowy - 
liść 

krawędź  

krawędź  
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Wyniki badań 

Utworzono 9 drzew regresyjnych obrazujących zależności pomiędzy zmiennymi 

niezależnymi a podstawowymi charakterystykami stwierdzonych naruszeń wierzchnich 

warstw gleby, takimi jak : 

1. powierzchnia kolein (PK), 

2. głębokość kolein (GK), 

3. objętość kolein (OK), 

4. powierzchnia bruzd (PB), 

5. głębokość bruzd (GB), 

6. objętość bruzd (OB), 

7. łączna powierzchnia uszkodzeń – kolein i bruzd (RP), 

8. łączna objętość uszkodzeń – kolein i bruzd (RO). 

 

Modelowanie parametrów kolein 

Pierwszy z uzyskanych modeli - drzewo regresyjne CART powierzchni kolein ma 

wielkość 7, czyli składa się z 7 węzłów końcowych – liści, i głębokość równą 3, co oznacza, że 

posiada 3 krawędzie (ryc. 2). Powierzchnia kolein szacowana jest na podstawie 6 zmiennych: 

systemu pozyskiwania, numeru pasa pomiarowego (zmienna PAS, zawierająca informacje  

o dystansie zrywki z odstopniowaniem co 10 metrów), maszyn wykorzystywanych do 

pozyskania i zrywki, intensywności cięć, sezonu wykonawstwa prac oraz wieku drzewostanu. 

Pierwsza krawędź dzieli drzewostany na dwie grupy: pierwszą, gdzie stosowany był system 

LTS, w której średnia powierzchnia kolein była niewielka (28 m2 ∙ ha-1) i drugą, do której 

zaliczono drzewostany, w których wykorzystano system CTL ze średnią powierzchnią kolein 

wynoszącą 262 m2 ∙ ha-1. W przypadku systemu drewna długiego kolejny podział związany 

był z numerem pasa pomiarowego. W części drzewostanu odległej od drogi wywozowej nie 

więcej niż 15 metrów, czyli na (w zaokrągleniu) pierwszych dwóch pasach, powierzchnia 

kolein była znacznie większa i bardziej zmienna. Wyznaczony został także kolejny podział tej 

grupy – w zależności od użytego środka zrywkowego (MASZ). W jednym liściu (ID=8) 

wyizolowane zostały powierzchnie, na których stosowano zrywkę za pomocą kolejek 

linowych (PD) oraz koni (PKO), gdzie w ogóle nie wystąpiły koleiny (średnia i wariancja równe 

0). W liściu o ID=9 znalazły się powierzchnie, na których prowadzona była zrywka za pomocą 

skiderów (PS) oraz ciągników z wciągarką (PCP). Z kolei na pasach o wyższych numerach  

(w zaokrągleniu powyżej 2) powierzchnia kolein była stosunkowo niewielka i mało 

zróżnicowana. W przypadku systemu CTL (węzeł 3) kolejny podział binarny oparty był  

o intensywność cięć (INTM). Przy mniejszej intensywności, mniejsza była również 
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powierzchnia kolein. W tym wariancie wyróżniono dwa węzły końcowe, związane z sezonem 

przeprowadzenia prac pozyskaniowych (SEZON). Koleiny powstałe w lecie miały większą 

powierzchnię i cechowały się znacznie większą zmiennością niż utworzone w zimie. Druga 

gałąź podziału binarnego systemu CTL, obejmująca drzewostany o intensywności cięć 

powyżej 74,5 m3∙ha-1, zakończona jest dwoma liśćmi, dzielącymi tę grupę w zależności od 

wieku drzewostanu (WIEK). W starszych powstały koleiny o większej powierzchni. 

Drzewo dla PK, model: CART

ID=1 N=4800

Śr=1,109

Var=5,917

ID=2 N=3100

Śr=0,280

Var=1,283

ID=4 N=620

Śr=1,172

Var=4,561

ID=3 N=1700

Śr=2,620

Var=10,828

ID=6 N=900

Śr=1,523

Var=5,156

ID=7 N=800

Śr=3,855

Var=14,330

ID=8 N=220

Śr=0,000

Var=0,000

ID=9 N=400

Śr=1,816829

Var=5,899153

ID=5 N=2480

Śr=0,057

Var=0,214

ID=10 N=300

Śr=0,455

Var=1,021

ID=11 N=600

Śr=2,057

Var=6,369

ID=12 N=600

Śr=3,512

Var=12,888

ID=13 N=200

Śr=4,884

Var=17,245

SYSTEM

= LTS = CTL

PAS

<= 1,50 > 1,50

MASZ

= PD      , PKO = PS      , PCP

INTM

<= 74,50 > 74,50

SEZON

= Z = L

WIEK

<= 94,0 > 94,0

Ryc. 2. Schemat drzewa regresyjnego powierzchni kolein  
 

Globalny ranking predyktorów wykazał, że w największym stopniu na wielkość 

powierzchni zajętej przez koleiny, z rangą równą 100%, wpływał sposób wykonania zrywki – 

nasiębierny, półpodwieszony czy wleczony. Na drugim miejscu w rankingu predyktorów   

z rangą 96% znalazła się zmienna charakteryzująca system pozyskiwania drewna (LTS – CTL), 

zaś na trzecim zmienna ilościowa informująca o intensywności cięć (85%). 

Scharakteryzowane bliżej drzewo regresyjne powierzchni kolein jest przykładem 

modeli CART utworzonych według założeń przedstawionych w metodyce. Ze względu na 

konieczność utrzymania zwięzłości autoreferatu pozostałe 7 modeli regresyjnych 

przedstawione zostanie tylko w postaci wyników globalnych rankingów predyktorów 
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uzyskanych w trakcie procesu ich tworzenia, co pozwala na ocenę, jakie zmienne  

w największym stopniu wpływały na analizowane zmienne zależne. 

Na głębokość kolein największy wpływ (ranga 100%) miała zmienna jakościowa 

charakteryzująca środki wykorzystywane w procesie pozyskiwania i zrywki surowca 

drzewnego, nieco mniejszy, z rangą 96% intensywność wykonanych cięć  

i wilgotność gleby (92%). Zmienną cechującą się największym globalnym wpływem (ranga 

100%) na objętość kolein była intensywność miąższościowa przeprowadzonych prac 

pozyskaniowych. W drzewostanach intensywniej użytkowanych objętość kolein była większa. 

Na kolejnym miejscu ważności predyktorów znalazła się wilgotność gleby (90%) – im większa, 

tym większa była również objętość kolein. Trzecia w rankingu znalazła się, z rangą 66%,  

zmienna kodująca typy środków wykorzystywanych w procesie pozyskiwania i zrywki 

surowca drzewnego. 

 

Modelowanie parametrów bruzd 

Globalny ranking zmiennych wykazał, że najsilniej (z rangą 100%) na powierzchnię 

bruzd wpływa sposób wykonania zrywki. Zmienna ta została również wykorzystana do 

podziału na pierwszej krawędzi uzyskanego drzewa regresyjnego. Na drugim miejscu 

rankingu, z rangą 77%, uplasowała się zmienna jakościowa charakteryzująca środki 

wykorzystywane w procesie pozyskiwania i zrywki drewna.  Na następnej pozycji (67%) 

znalazła się zmienna opisująca dystans zrywki – bruzdy o największej powierzchni 

powstawały w pobliżu szlaków zrywkowych. Głębokość bruzd w największym stopniu  

(z rangą 100%) zależna była od typu maszyn użytych do realizacji procesu pozyskiwania 

drewna. Kolejna w rankingu ważności zmienna jakościowa, charakteryzująca sposób 

wykonania zrywki drewna uzyskała rangę 74%. O głębokości bruzd w znacznym stopniu 

(ranga 69%) decydował  system technologiczny pozyskiwania drewna. Na objętość bruzd 

największy (100%) wpływ miały typy maszyn, z wykorzystaniem których pozyskano drewno.  

Duże znaczenie, z rangą 96%, miała również wilgotność gleby i wykorzystany system 

technologiczny (TLS, CTL) – ranga 90%. 
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Modelowanie parametrów naruszeń gleby (kolein i bruzd łącznie) 

Najwyższe miejsce w rankingu zmiennych niezależnych łącznej powierzchni naruszeń 

gleby, z rangą równą 100%, zajęła zmienna SEZON. Została ona wykorzystana na etapie 

tworzenia pierwszej krawędzi drzewa CART. Drugie miejsce w rankingu, ze znacznie mniejszą 

rangą, bo równą 72%, miała zmienna ilościowa, zawierająca informacje o miąższościowej 

intensywności wykonanych cięć. Kolejna w rankingu jakościowa zmienna MASZ, dotycząca 

środków, za pomocą których zrealizowano cięcia, charakteryzuje się rangą równą 66%. 

Analiza uzyskanego rankingu predyktorów wskazuje, że wpływ na sumaryczną 

objętość naruszeń wierzchnich warstw gleby ma bardzo wiele czynników, gdyż aż  

9 zmiennych losowych uzyskało rangę większą lub równą 50%. W największym stopniu 

(ranga 100%) na objętość uszkodzeń wpływała miąższościowa intensywność wykonanych 

cięć. Niewiele mniejszą zdolność predykcyjną miała zmienna MASZ oznaczająca typ użytego 

środka zrywkowego, z rangą 97%. Trzecia w rankingu zmienna PAS (dystans zrywki) miała 

90% rangę. Kolejną w rankingu, z rangą 86%, była zmienna charakteryzująca okres 

wykonawstwa prac pozyskaniowych (SEZON), zaś piąte miejsce w rankingu predyktorów,  

z rangą blisko 70%, zajęła wilgotność gleby. 

 

Modelowanie prawdopodobieństwa powstania naruszeń gleby 

Prawdopodobieństwo uszkodzenia gleby ma charakter zero-jedynkowy (uszkodzenie 

wystąpiło lub nie), modele CART prawdopodobieństwa powstania kolein, bruzd lub 

jakichkolwiek uszkodzeń mają zatem charakter klasyfikacyjny. Związki pomiędzy zmiennymi 

niezależnymi a prawdopodobieństwem wystąpienia uszkodzeń na poletkach pomiarowych 

określono za pomocą 3 drzew o charakterze klasyfikacyjnym, w których zmienną zależną było 

prawdopodobieństwo wystąpienia: 

1. kolein (PrK), 

2. bruzd (PrB), 

3. uszkodzeń dowolnego typu (kolein i bruzd) (PrR).  
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Model prawdopodobieństwa wystąpienia kolein 

Drzewo CART prawdopodobieństwa wystąpienia kolein (ryc. 3) jest stosunkowo 

proste, ma wielkość równą 4 i głębokość, czyli liczbę krawędzi równą 3.  

Drzewo dla PrK, model: CART

ID=1 N=4800
0

ID=3 N=3100
0

ID=4 N=620
1

ID=2 N=1700
1

ID=6 N=375
1

ID=7 N=245
0

ID=5 N=2480
0

SYSTEM

= CTL = LTS

PAS

<= 1,5 > 1,5

MASZ

= PCP     , PS = PD      , PKO

0
1

Ryc. 3. Schemat drzewa klasyfikacyjnego prawdopodobieństwa wystąpienia kolein 
 

Pierwszy z podziałów dokonany został w oparciu o zmienną SYSTEM z dwoma 

wartościami CTL (drewna krótkiego) i LTS (drewna długiego). Prawdopodobieństwo 

wystąpienia kolein było znacznie większe przy wykorzystaniu systemu CTL, ta forma 

uszkodzeń jest zresztą charakterystyczna dla pozyskiwania drewna krótkiego ze zrywką 

nasiębierną. W systemie drewna długiego koleiny są rzadkością – wystąpiły tylko na 239  

z 3100 poletek pomiarowych (7,7%). Co przy tym istotne, w systemie LTS występowanie 

kolein związane jest z numerem pasa pomiarowego. Na pasach bardziej odległych od linii 

oddziałowej lub drogi (liść numer 5), prawdopodobieństwo utworzenia kolein jest znikome, 

stwierdzono je zaledwie na 51 z 2480 poletek. O wiele bardziej prawdopodobne jest 

utworzenie kolein w pobliżu szlaku (w odległości do około 20 metrów od niego) – pokazuje 

to węzeł o ID=4. W przeprowadzonych badaniach prawdopodobieństwo to zależne było od 
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użytych środków do zrywki drewna. Przy zrywce konnej oraz wykonanej za pomocą kolejek 

linowych wynosiło 0 (liść numer 7). Większe było przy półpodwieszonej zrywce za pomocą 

skiderów oraz ciągników rolniczych z wciągarkami, gdyż zdarzały się ich wjazdy na niewielkie 

odległości w głąb drzewostanu w celu uzyskania lepszego dostępu do zrywanych dłużyc.  

Największy wpływ na prawdopodobieństwo powstania kolein miały środki techniczne 

wykorzystane w procesie pozyskiwania drewna. Charakteryzująca je zmienna MASZ uzyskała 

w globalnym rankingu predyktorów rangę 100%. Duży wpływ na prawdopodobieństwo 

powstawania kolein miał też sposób wykonania zrywki (ZRYW) oraz wilgotność gleby. Rangi 

tych zmiennych wyniosły odpowiednio 70 oraz 65%. 

Podobnie, jak w przypadku drzew o charakterze regresyjnym, również przedstawiony 

powyżej model CART jest przykładem drzew klasyfikacyjnych utworzonych według założeń 

przedstawionych w metodyce. Analogicznie pozostałe 2 modele przedstawione zostaną tylko 

w postaci wartości globalnych rankingów predyktorów. 

 

Model prawdopodobieństwa wystąpienia bruzd 

Najwyższą wartością wskaźnika poprawy w modelach CART prawdopodobieństwa 

powstawania bruzd, z rangą równą 100%, cechowały się zmienne niosące informacje  

o środkach technicznych, których użyto w procesie pozyskiwania drewna (MASZ) oraz o 

formie przeprowadzenia operacji zrywkowych (ZRYW). Zmienne te nie zostały jednak 

wykorzystane na żadnym etapie tworzenia drzewa klasyfikacyjnego. Zmienna SYSTEM, 

charakteryzowała się niewiele mniejszą rangą (97%).  

 

Model prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzeń dowolnego typu (kolein i bruzd) 

Największy wpływ na łączne prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń gleby  

w trakcie realizacji procesów pozyskiwania drewna miała pora roku, podczas której zostały 

one zrealizowane. Zmienna SEZON w rankingu predyktorów osiągnęła rangę równą 100%. 

Kolejną w zestawieniu była zmienna PAS (z rangą równą 93%) – czym dalej od szlaków 

zrywkowych, tym prawdopodobieństwo naruszeń gleby było mniejsze. Zmienna WILG 

cechowała się niewiele mniejszą rangą (91%) – obserwowano tu zależność wprost 
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proporcjonalną pomiędzy wartościami tej charakterystyki i prawdopodobieństwem 

powstawania naruszeń gleby. 

 

Najważniejsze nowatorskie osiągnięcia przedstawione w rozprawie, stanowiące istotny 

wkład w rozwój nauki: 

 
a) Koncepcja zastosowania narzędzi z grupy data mining w analizie wpływu procesów 

pozyskiwania drewna na środowisko leśne. 

b) Opracowanie i weryfikacja nowatorskiej metody modelowania stanu gleb po 

wykonanych zabiegach pozyskiwania surowca drzewnego. 

c) Użycie obiektywnych narzędzi do wyboru predyktorów wykorzystywanych  

w modelowaniu parametrów oraz prawdopodobieństwa powstania naruszeń 

wierzchnich warstw gleby powstałych podczas pozyskiwania i zrywki drewna. 

d) Wskazanie z użyciem modeli CART warunków i sposobów wykonawstwa zabiegów 

pozyskaniowych  w największym stopniu chroniących glebę leśną. 

e) Wytypowanie i hierarchizacja czynników (zmiennych), które w największym stopniu 

wpłynęły na wielkość uszkodzeń gleby i prawdopodobieństwo ich wystąpienia. 

f) Zestawienie tzw. reguł decyzyjnych umożliwiających uszeregowanie grup 

uwarunkowań technologicznych oraz przyrodniczych według rosnącego stopnia 

naruszeń wierzchnich warstw gleby.   

 

6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Moje osiągnięcia naukowe związane są głównie z wszechstronną oceną technologii 

pozyskiwania i zrywki drewna. Obejmują zagadnienia wpływu pozyskiwania drewna na 

środowisko leśne, analizę efektywności stosowanych technologii, problematykę 

udostępnienia drzewostanów do wykonawstwa zabiegów gospodarczych, analizy struktury 

czasu pracy na różnych stanowiskach związanych z realizacją procesów pozyskiwania drewna 

na poziomie ręczno-maszynowym i maszynowym, ocenę jakości sortymentów drzewnych 

oraz problemy ergonomiczne związane z pozyskiwaniem drewna. Osobnym nurtem moich 
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zainteresowań jest łowiectwo, również na gruncie badawczym, co skutkowało kilkoma 

dokonaniami związanymi z biologią i charakterystyką populacji wybranych gatunków 

zwierząt łownych. 

 

6.1. Analizy oddziaływania różnych technologii pozyskiwania i zrywki drewna na 

środowisko leśne 

 Wpływ procesów pozyskiwania drewna na środowisko leśne jest coraz ważniejszym 

kryterium doboru właściwej technologii pozyskiwania surowca drzewnego. Rozpatrywany 

jest najczęściej w kontekście naruszeń wierzchnich warstw gleby lub zmian jej zwięzłości, 

uszkodzeń drzew pozostających po wykonanych zabiegach oraz zniszczeń lub uszkodzeń 

odnowień.    

6.1.1.  Wpływ procesów pozyskiwania drewna na glebę leśną 

Celem badań było oszacowanie poziomu naruszeń gleby od pozyskania i zrywki drewna  

i powiązanie uzyskanych wielkości z użytymi środkami technicznymi i cechami 

drzewostanów. Badania prowadzono w drzewostanach przedrębnych i rębnych dla 

technologii na ręcznym, ręczno-maszynowym oraz maszynowym poziomie techniki. 

Uwzględniono przy tym większość typów środków wykorzystywanych po pozyskiwania  

i zrywki drewna. Do oceny stanu gleb po realizacji procesów pozyskiwania drewna 

najczęściej wykorzystywano cztery mierniki stopnia ich naruszeń:  

- ocenę zmian zwięzłości gleb leśnych po przeprowadzonych procesach pozyskiwania 

drewna; 

- metodę zaproponowaną przez Suwałę [1999] polegającą na określeniu wartości 

wskaźnika Ug (uszkodzeń gleby) poprzez ustalenie, z odpowiednimi wagami, procentowego 

udziału objętości naruszonej gleby w 10-centymetrowej warstwie gleby; 

- metodę Dyreness'a [1965] polegającą na wizualnej ocenie stanu gleby w punktach 

węzłowych w oparciu o 5-stponiową skalę, często z określeniem na podstawie uzyskanych 

wyników wartości wskaźnika uszkodzeń gleby Wg będącego średnią numeru stopnia 

uszkodzenia ważoną liczbą punktów węzłowych w których stwierdzono uszkodzenia tego 

stopnia; 
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- metodę polegającą na określeniu powierzchni, głębokości i objętości naruszeń 

wierzchnich warstw gleby, często w powiązaniu z ich typem (bruzdy lub koleiny). 

W toku prac wykazano, że: 

- Istnieją związki zastosowanej technologii wykonawstwa prac pozyskaniowych ze 

stopniem zwiększenia zwięzłości gleby określonej za pomocą penetrometru. W wariancie 

maszynowym (harwester i forwarder) średnia zwięzłość gleby w wierzchniej 

10−centymetrowej warstwie wzrosła o ponad 250% i dochodziła do 2 MPa. Technologia 

ręczno−maszynowa (pilarz i ciągnik rolniczy z przyczepą) była mniej szkodliwa – 

spowodowała wzrost zwięzłości gleby o około 70%, do poziomu 1,3 MPa. Zmiany zwięzłości 

gleby w obu technologiach zależne były od typu siedliskowego lasu; 

- Stosowane w polskich realiach technologie wykonawstwa prac pozyskaniowych 

charakteryzują się zróżnicowanym oddziaływaniem na wierzchnią warstwę gleby. Wartości 

wskaźników Ug zawierają się w przedziale od 0,7 (pozyskiwanie z użyciem pilarek  

w powiązaniu ze zrywką wykonaną za pomocą wciągarki napędzanej silnikiem pilarki) do 6,0 

(dla pozyskiwania drewna pilarkami ze zrywką skiderem); 

- Wykorzystanie maszynowych technologii zrywki drewna wyłącznie w oparciu o regularną 

sieć szklaków operacyjnych oddalonych od siebie co 20 metrów, jest korzystne dla ochrony 

gleb leśnych, gdyż jak wykazano z zastosowaniem metody Dyrness’a, wiąże się ze znacznym 

zmniejszeniem udziału punktów węzłowych z uszkodzeniami wszystkich analizowanych klas; 

- Badania udziału naruszonej gleby zrealizowane dla różnych technologii pozyskiwania 

drewna i drzewostanów wykazały, że zrywka konna jest mało uciążliwa dla środowiska 

leśnego, udział naruszonej gleby zawiera się w przedziale od 1,2% w trzebieżach wczesnych 

drzewostanów jodłowych po 4,7% w trzebieżach późnych realizowanych w sośninach. 

Zrywka drewna za pomocą ciągników rolniczych powodowała naruszenia wierzchniej 

warstwy gleby na powierzchni od 3% w trzebieżach wczesnych, przez 4% w trzebieżach 

późnych do 6% w drzewostanach rębnych. Zastosowanie procesorów agregatowanych  

z ciągnikami rolniczymi do zrywki całych, nieokrzesanych drzew zasadniczo nie zwiększa 

poziomu szkód glebowych. W zależności od typu procesora udział powierzchni gleby 

naruszonej podczas prac w trzebieżach późnych zawiera się w przedziale od 2,5 do 5,5%.  

Półpodwieszona zrywka drewna za pomocą skiderów cechuje się bardzo zróżnicowanym 

wpływem na gleby. Uszkodzeniom może ulec zarówno niespełna 4% terenu powierzchni 
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trzebieżowej, jak i 18% terenu zrębu w trudnych warunkach podgórskich drzewostanów 

rębnych. Zastosowanie do pozyskiwania drewna nowoczesnych technologii maszynowych, 

opartych na pracy zestawu maszyn harwester i forwarder wiąże się z koniecznością 

udostępnienia powierzchni zrębowych stosunkowo gęstą siecią szlaków zrywkowych. 

Skutkuje to niezależnym od wieku drzewostanu, wyrównanym poziomem uszkodzeń gleby, 

głównie o charakterze kolein, występującym na około 6% powierzchni drzewostanów 

trzebieżowych i około 7,5% drzewostanów rębnych. 

- Stwierdzono związki rozmiaru naruszeń gleby z prowadzonymi zabiegami, a tym samym 

wiekiem drzewostanów, miąższością pozyskiwanych drzew i intensywnością zabiegów - 

najczęściej udział uszkodzonej gleby rośnie od trzebieży wczesnych przez trzebieże późne do 

drzewostanów rębnych. Odstępstwa od tej reguły zaobserwowano jedynie przy 

zastosowaniu do zrywki ciągników typu skider. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

Kulak D, Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Kobiałka P. 2013. Soil disturbances as a result of timber skidding in fir-
beech mountain stands. Forestry Letters, 105 (3): 35-46. 

Kulak D., Barszcz A. 2008. Wpływ wybranych środków zrywkowych na uszkodzenia gleby w rębnych 
drzewostanach bukowo-jodłowych. Sylwan, 12, 20–28. 

Kulak D., Leszczyński K., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. 2016. An impact of opening a forest stand with skidding 
trails on the disturbance to outer soil layers caused by mechanised timber harvesting. Forestry Letters, 109: 
39–46. 

Kulak D., Sowa J.M., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. 2012. Damages to the surface layer of soil during timber 
harvesting using the equipment aggregated with farm tractors. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum 
Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 11 (2): 15-25. 

Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. 2014. Wpływ zrywki konnej na uszkodzenia wierzchnich warstw gleby 
w trzebieżowych drzewostanach sosnowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, 
39(2B), 54–66. 

Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Lubera A., Strojny T. 2015. Czynniki wpływające na zmiany zwięzłości 
gleb leśnych podczas pozyskiwania surowca drzewnego. Sylwan, 159 (4): 318−325. 

Kulak D., Stempniak D. 2011. Dimension and character of disturbance to the surface soil cover effected by 
machine timber harvesting in selected pine stands of the southern Poland. [W:] Technology and ergonomics in 
the service of modern forestry. Monography. Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 269–
280. 

Sowa J.M., Kulak D. 2007. Charakterystyka uszkodzeń powierzchniowych warstw gleby podczas zrywki drewna 
ciągnikami rolniczymi w trzebieżowych drzewostanach sosnowych. [W:] Materiały VI Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej „Problemy Techniki Rolniczej i Leśnej”. Wydawnictwo SGGW, 241–242. 

Sowa J.M., Kulak D. 2008. Wpływ zrywki konnej na pokrywę glebową w trzebieżowych drzewostanach 
jodłowych. [W:] Integrované Ťažbovo-Dopravné Technológie – Integrated Logging Technology. Red. V. 
Messingerova. Technická Univerzita vo Zvolene, 185–194. 
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6.1.2.  Modelowanie parametrów naruszeń gleby i porównanie skuteczności określania 

stopnia uszkodzeń gleby za pomocą różnych metodyk 

 Po określeniu rozmiaru naruszeń wierzchnich warstw gleby przy zastosowaniu 

różnorodnych środków do pozyskiwania i zrywki drewna, kolejnym krokiem było ustalenie 

zależności pomiędzy wielkością szkód a parametrami charakteryzującymi wykonane zabiegi 

poprzez aproksymację parametrów funkcji opisujących te zjawiska. Użyto w tym celu modeli 

regresyjnych, liniowych i logistycznych oraz podjęto próby konstrukcji sieci neuronowych. 

Charakterystykę stopnia naruszeń wierzchnich warstw gleby będących następstwem 

realizacji procesów pozyskiwania drewna wykonywano w oparciu o różne charakterystyki  

i wskaźniki. Kluczowym problemem było ustalenie na ile uzyskiwane z ich użyciem wyniki są 

porównywalne. Wykonano więc analizy mające na celu ustalenie, czy zastosowanie różnych 

metodyk oceny stanu gleb leśnych naruszonych procesami pozyskiwania drewna, w ten sam 

sposób uszereguje powierzchnie badawcze zgodnie z kryterium rosnącego stopnia ich 

deformacji.  

W toku prac wykazano, że: 

- Do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzeń wierzchnich warstw gleby można 

wykorzystać modele logistyczne. Prawdopodobieństwo to zależy od: 

 typu siedliskowego lasu - czym siedliska żyźniejsze i bardziej wilgotne, tym 

prawdopodobieństwo większe;  

 czynnika zadrzewienia i rozmiaru pozyskania - ze wzrostem ich wartości rośnie także 

prawdopodobieństwo naruszeń wierzchnich warstw gleby;  

 długości zrywanych sortymentów drzewnych, co związane jest z systemem 

technologicznym w jakim pozyskiwane jest drewno - czym dłuższy surowiec drzewny, 

tym prawdopodobieństwo uszkodzeń gleby jest większe; 

- Istnieje silny, wprost proporcjonalny, związek pomiędzy wielkością (powierzchnią  

i objętością) uszkodzeń gleby i ich  odległością od szlaków zrywkowych dla technologii 

pozyskiwania drewna związanych ze zrywką drewna długiego, uzyskane modele regresji 

cechowały się współczynnikami korelacji od 0,5 – dla zrywki za pomocą koni – po 0,7 – dla 

zrywki zrealizowanej wciągarką napędzaną silnikiem pilarki; 

- Rozmiar naruszeń wierzchnich warstw gleby jest silnie związany z technologią 

wykonawstwa prac pozyskaniowych - na ich podstawie sieć neuronowa o konstrukcji 
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perceptonu wielowarstwowego jest w stanie w 75 do 97% poprawnie wskazać typ środka 

zrywkowego który wywołał uszkodzenia; 

- Badania porównawcze różnych metod szacowania stopnia uszkodzeń gleby w trakcie 

realizacji prac pozyskaniowych wykazały, że zastosowanie wszystkich trzech popularnych 

metod oceny szkód – opartej na pomiarze powierzchni i objętości uszkodzeń, na obliczeniu 

wartości wskaźnika Ug wg metody Suwały [1999] oraz na określeniu wartości wskaźników 

wykorzystywanych w metodzie Dyrness’a [1965] –  w ten sam sposób szereguje 

powierzchnie badawcze zgodnie z rosnącym nasileniem szkód. Mogą być więc przez badaczy 

stosowane wymiennie. Ze względu na łatwość  wykonywania badań terenowych, godne 

polecenia są przede wszystkim wskaźniki uzyskiwane metodą Dyrness’a. Przy posługiwaniu 

się wyłącznie wymienionymi wskaźnikami wskazane jest  jednak podanie głębokości kolein. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

Kulak D.  2014. Porównanie metod szacowania pozyskaniowych szkód glebowych na przykładzie rębnego 
drzewostanu bukowego. Leśne Prace Badawcze, 75 (3): 245–251. 

Kulak D. 2010: Możliwości określenia rodzaju środka zrywkowego na podstawie rozmiaru i charakteru naruszeń 
wierzchniej warstwy gleby. Acta Agraria et Silvestria. Series Sivestris, Vol. XLVIII: 33-42. 

Kulak D., Szewczyk G., Stańczykiewicz A. 2014. Rozmiar i rozmieszczenie naruszeń wierzchnich warstw gleby 
przy zrywce konnej w trzebieżach wczesnych drzewostanów jodłowych. Nauka Przyroda Technologie. 
Leśnictwo, 8 (1): 1-10. 

Sowa J., Kulak D. 2008. Probability of occurrence of soil disturbances during timber harvesting. Croatian Journal 
of Forest Engineering, 29 (1):  29 – 39. 

Sowa J.M., Kulak D., Szewczyk G. 2008. The influence of the skidding distance on the value of damage done to 
the surface soil layer in the course of timber harvesting in pine thinnings. Monografia: Formec, 08: 81-86. 

 

6.1.3.  Wpływ procesów pozyskiwania drewna na odnowienie i pozostający drzewostan  

Analizy uszkodzeń w postaci zranień na drzewach pozostających po zabiegach 

pozyskiwania surowca drzewnego skupiały się głownie na ustaleniu udziału uszkodzonych 

drzew i rozmiarów powstałych zranień oraz ich lokalizacji na pniach, co ma bezpośredni 

związek z prawdopodobieństwem powstawania infekcji grzybowych. 

Badania wpływu procesów pozyskiwania drewna na uszkodzenia odnowień 

skoncentrowane były głównie na ustaleniu liczebności (odsetka) uszkodzonych lub zupełnie 

zniszczonych drzewek z warstwy odnowienia, charakteru powstałych uszkodzeń oraz 

wysokości najczęściej uszkadzanych drzewek. Ta ostatnia charakterystyka ma silny aspekt 

praktyczny, gdyż umożliwia leśnikom zaplanowanie zabiegów pozyskaniowych na etapie 
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wzrostu odnowienia w okresie, kiedy jest ono najmniej podatne na zniszczenie lub 

uszkodzenie. 

W toku prac wykazano, że: 

- Udział drzew uszkodzonych podczas trzebieży realizowanych w drzewostanach 

świerkowych jest istotnie większy przy zrywce całych drzew za pomocą procesorów 

agregatowanych z ciągnikami rolniczymi (8%) w stosunku do zrywki okrzesanych strzał za 

pomocą wciągarek montowanych na tym typie ciągników (2%), zaś w drzewostanach 

sosnowych udział drzew uszkodzonych jest większy - do 11%, lecz nie zależy od 

wykorzystanego systemu pozyskiwania drewna; 

- W jodłowych drzewostanach użytkowanych metodą drewna krótkiego w ramach trzebieży 

wczesnych więcej drzew (3,5%) jest uszkadzanych przy pozyskiwaniu maszynowym,  

z użyciem harwestera i ciągnika z przyczepą samozaładowczą, niż w wariancie ręczno – 

maszynowym, z pozyskaniem za pomocą pilarek ze zrywką przyczepą samozaładowczą (2%); 

- W rębnych drzewostanach świerkowych zrywka drewna za pomocą kolejek linowych 

uszkadza mniej odnowienia (24%) w stosunku do zrywki wykonanej za pomocą skiderów 

(61%), przy czym dominującą formą uszkodzeń jest zupełne zniszczenie drzewek z warstwy 

odnowienia - odpowiednio 13 i 20%. Przy zastosowaniu obydwu sposobów zrywki najmniej 

uszkadzane były drzewka z warstwy odnowienia wysokiego (powyżej 4 metrów); 

- W trzebieżowych drzewostanach świerkowych i sosnowych  zrywka całych drzew i drewna 

długiego skutkowała zbliżonymi uszkodzeniami odnowień, w trzebieżach wczesnych na 

poziomie 16%, zaś w trzebieżach późnych 7 - 13%. Najczęstszą formą uszkodzeń odnowień 

było ich zupełne zniszczenie. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

Stańczykiewicz A., Kulak D. 2014. Uszkodzenia drzew i odnowienia w wyniku trzebieży wczesnych w wybranych 
drzewostanach jodłowych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 39(2B): 133-142. 

Stańczykiewicz A., Sowa J. M., Leszczyński K., Kulak D., Szewczyk G. 2015. Uszkodzenia drzew i odnowienia w 
wyniku pozyskania drewna z użyciem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi w trzebieżowych 
drzewostanach świerkowych. Sylwan, 159 (3): 201−210. 

Stańczykiewicz A., Sowa J.M., Kulak D., Leszczyński K., Szewczyk G. 2012. Damage to trees and regeneration 
layer resulting from timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors in thinned pine 
stands. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 11 (2): 37-51. 

Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Kulak D. 2015. Damage to Advance Growth Resulting from Timber Harvesting 
During Final Cuttings. Baltic Forestry, 21(1): 144-151. 
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6.2. Analizy wydajności i kosztów pracy maszyn leśnych wykorzystywanych do 

pozyskiwania i zrywki drewna 

 Znajomość wydajności i kosztów pracy maszyn leśnych jest jedną z kluczowych 

przesłanek doboru technologii wykonawstwa prac pozyskaniowych. Szczególnie dla  

prywatnych podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych. 

Pozwala także na wskazanie sposobów optymalizacji wykorzystania maszyn i urządzeń  

w sposób umożliwiający osiągnięcie lepszego wyniku finansowego. 

 W toku przeprowadzonych badań ustalono, że: 

- Koszty pracy procesorów agregatowanych z ciągnikami rolniczymi zależą bezpośrednio od 

miąższości wyrabianych drzew. Stąd ich użycie w trzebieżach późnych jest mniej 

kosztochłonne, niż we wczesnych. Urządzenia te charakteryzują się niskim udziałem kosztów 

stałych, zatem wydłużanie czasu trwania zmian roboczych w niewielkim stopniu wpływa na 

obniżenie kosztów jednostkowych pracy;  

- Koszty jednostkowe pozyskiwania drewna harwesterem bezpośrednio zależą od liczby dni, 

przez które  wykorzystywana jest maszyna w ciągu roku, długości trwania zmian roboczych  

i miąższości wyrabianych drzew. W trudnych warunkach, przy pozyskiwaniu drewna 

harwesterem w ramach przebudowy drzewostanu cięciami częściowymi, dla uzyskania 

zadowalającego wyniku finansowego konieczna jest praca dwuzmianowa przez minimum 

170 dni w roku w drzewostanach o miąższości wyrabianych drzew powyżej 0,2 m3; 

- Zrywka drewna za pomocą skidera chwytakowego cechuje się znaczną wydajnością, 

dochodzącą w drzewostanach sosnowych do 12 m3∙h-1. Wydajność zrywki determinowana 

jest przy tym, co ukazuje uzyskany model regresji wielokrotnej, przez charakter 

wykonywanych cięć (trzebieże, rębnia częściowa, rębnia zupełna), liczbę oraz miąższość 

dłużyc stanowiących ładunek oraz dystans zrywki; 

- Wydajność zrywki drewna kolejkami linowymi pracującymi w polskich górskich 

drzewostanach bukowych kształtuje się na poziomie 2 - 4 m3∙h-1 w zależności od użytego 

modelu kolejki. Relatywnie niska wydajność pracy związana jest z charakterystycznym dla 

tych środków zrywkowych dominującym udziałem czasów pomocniczych w ciągu zmiany 

roboczej; 
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- Zrębkowanie drewna za pomocą dużych, mobilnych rębarek, zamontowanych na podwoziu 

forwardera jest bardzo efektywne, pod warunkiem właściwego zapewnienia frontu pracy 

przez zgromadzenie wystarczającej ilości surowca do przerobu. W takich warunkach,  

w zależności od mocy rębarki, wydajność w operacyjnym czasie zmiany może sięgać  

20 - 25 m3∙h-1; 

- Opłacalność zrębkowania biomasy gałęziowej w drzewostanach sosnowych za pomocą 

mobilnych rębarek z własnym napędem zależy od typu rębarki (jej ceny i wydajności) oraz 

wieku drzewostanu. Przy czym większa wydajność droższych rębarek nie zawsze wiąże się  

z niższym poziomem kosztów jednostkowych produkcji za ich pomocą zrębków. Stąd  

w zależności od typu zastosowanych urządzeń pozyskiwanie biomasy gałęziowej  staje się 

opłacalne w drzewostanach sosnowych w wieku od 30 do 60 lat; 

- Wydajność przerzynki i manipulacji surowca drzewnego za pomocą pilarek spalinowych jest 

pochodną gabarytów surowca i jego przynależności do grupy drewna twardego bądź 

miękkiego. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

Kulak D. 2010. Efektywność ekonomiczna zrębkowania biomasy gałęziowej na przykładzie drzewostanów 
sosnowych. Monografia: “Integrovaná logistika pri produkcii a využití biomasy. Integrated logistics in biomass 
production and utilization”. Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnicka Fakulta, Katedra Lesnej Ťažby a 
Mechanizácie, 91- 98. 

Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. 2015. Struktura czasu pracy i wydajność zrywki drewna za pomocą 
kolejek linowych na przykładzie górskich drzewostanów bukowych. Monografia: “Utilization of agricultural and 
forest machinery in research and teaching”. Prace Komitetu Nauk Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych PAU, 
22: 181-190. 

Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. 2017. Productivity and Time Consumption of Timber Extraction with a 
Grapple Skidder in Selected Pine Stands. Croatian Journal of Forest Engineering, 38(1): 55-63. 

Sowa J.M., Kulak D., Szewczyk. G. 2007. Costs and efficiency of timber harvesting by NIAB 5-15 processor 
mounted on a farm tractor. Croatian Journal of Forest Engineering, 28 (2): 177-184. 

Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Kulak D., Lewczyk Ł. 2012. Work effectiveness of aggregated chipping wood for 
industrial purposes. Monografia: Biomass and risks in the processing of biomass. Technická Univerzita vo 
Zvolene, Lesnicka Fakulta, Katedra Lesnej Ťažby a Mechanizácie, 115-125. 

Szewczyk G., Kulak D. 2013. Kosztochłonność pozyskania drewna harwesterem w drzewostanach 
przebudowywanych z zastosowaniem cięć częściowych. Sylwan, 157 (4): 243-252. 

Szewczyk G., Sowa J.M., Kulak D., Stańczykiewicz A. 2012. Multifactor analysis of time consumption in 
manipulation and cutting stacked wood into length. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et 
Industria Lignaria, 11 (2): 53-62. 
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6.3. Charakterystyka, pomiar i modelowanie pracy przy pozyskiwaniu i zrywce drewna 

 W trakcie analiz uwzględniono czas trwania obserwowanych czynności roboczych i ich 

sekwencje w celu ustalenia dobowego i zmianowego rytmu pracy. Badaniami objęto różne 

technologie pozyskiwania drewna na ręczno – maszynowym oraz maszynowym poziomie 

techniki. Określono dokładność różnych metod pomiarów czasu pracy. 

 W toku prac ustalono, że: 

- Cykle pracy przy pozyskiwaniu drewna harwesterem w drzewostanach ze śniegołomami są 

dłuższe i zawierają więcej operacji roboczych w stosunku do drzewostanów 

nieuszkodzonych. Należałoby to uwzględnić przy planowaniu czasu pracy, który  

w drzewostanach poklęskowych może być 30 – 50% dłuższy, niż w nie uszkodzonych; 

- Sekwencje czynności wykonywanych podczas pozyskiwania drewna mogą być 

charakteryzowane w oparciu o analizę szeregów czasowych, co jest nowym podejściem do 

tego typu analiz; 

- Zmienność wydajności pracy na stanowisku pilarza może być wiązana z czasem 

okrzesywania; 

- Czas trwania cykli pracy przy maszynowym pozyskiwaniu drewna w niewielkim stopniu 

zależy od wieku drzewostanu; 

- Znaczna zmienność pracy przy ręczno – maszynowym pozyskiwaniu drewna powoduje, że 

dla uzyskania wiarygodnym modeli pracy konieczna jest bardzo duża liczba pomiarów 

wykonywanych na stanowiskach pracy – do 4500 przy przerzynce drewna po 20000 przy 

ścince drzew pilarką; 

- Do analiz czasu pracy na stanowiskach roboczych związanych z pozyskiwaniem drewna 

wystarczającą (95%) dokładność można uzyskać przy zastosowaniu obserwacji migawkowych 

prowadzonych w 3-minutowych odstępach. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

Sowa J.M., Kulak D., Leszczyński K., Szewczyk G. 2007. Związki struktury dnia roboczego z fizjologiczną 
gotowością do pracy na stanowisku operatora pilarki spalinowej. Monografia: Prace z Zakresu Nauk Rolniczych i 
Leśnych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, (101): 205-216. 

Szewczyk G., Kulak D., Stańczykiewicz A., Lewczyk Ł. 2012. Characteristics of variability of duty cycles at timber 
chipping. Monografia: Biomass and risks in the processing of biomass. Technická Univerzita vo Zvolene, 
Lesnicka Fakulta, Katedra Lesnej Ťažby a Mechanizácie, 126-137. 
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Szewczyk G., Sowa J. M., Dvořák J., Kamiński K., Kulak D., Stańczykiewicz A. 2016. Analysis of Accuracy of 
Evaluating the Structure of a Harvester Operator’s Workday by Work Sampling. Croatian Journal of Forest 
Engineering, 37(2): 251-259. 

Szewczyk G., Sowa J., Kamiński K., Kulak D., Stańczykiewicz A. 2017. Selection of time study methods for forest 
operations. Forestry Letters, 110(12): 1-12. 

Szewczyk G., Sowa J.M., Grzebieniowski W., Kormanek M., Kulak D., Stańczykiewicz A. 2014. Sequencing of 
harvester work during standard cuttings and in areas with windbreaks. Silva Fennica. vol. 48 no. 4 article id 
1159.  

 

6.4 Ocena uciążliwości pracy robotników leśnych realizujących pozyskiwanie drewna na 

poziomie ręczno-maszynowym  

 Wykonane badania dotyczyły głównie poziomu obciążeń wydatkiem energetycznym 

robotników leśnych pozyskujących surowiec drzewny. Krótkofalowo nadmierny wydatek 

energetyczny jest podstawową uciążliwością wynikającą z pracy związanej z ręczno-

maszynowym pozyskiwaniem drewna i może skutkować przewlekłym przemęczeniem, 

wyniszczeniem organizmu, czy zwiększonym ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy. 

W toku prac ustalono, że: 

- Zrywka drewna za pomocą wciągarki napędzanej silnikiem pilarki związana jest ze 

znacznym wydatkiem energetycznym, mogącym dochodzić do około 32 kJ∙min-1. 

Ograniczenie szerokości pasa z jakiego zrywane jest drewno z 50 metrów, co odpowiada 

maksymalnej długości liny w jaką wyposażona jest wciągarka, do 10 metrów pozwoli istotnie 

zmniejszyć średni poziom wydatku energetycznego, do poziomu 26  kJ∙min-1; 

- Ręczne usuwanie zawieszeń w drzewostanach trzebieżowych związane jest z bardzo 

wysokim obciążeniem wydatkiem energetycznym robotników wykonujących to zadanie - 

nawet do 42 kJ∙min-1. Mechanizacja tej operacji za pomocą wciągarki typu Multi-FKS pozwala 

na ograniczenie wydatku energetycznego robotników o blisko 35%;  

- Technika wykonywania rzazów za pomocą pilarki spalinowej ma wpływ na obciążenie 

robotników wydatkiem energetycznym. Generalnie techniki związane z pracą górną stroną 

prowadnicy istotnie zwiększają poziom wydatku energetycznego;  

- Przy braku możliwości wykonania pomiarów wydatku energetycznego bezpośrednio na 

stanowisku pracy, ocenę obciążenia pracą najlepiej jest wykonać tabelaryczną metodą 

Lehmana - średni błąd oszacowania będzie bardzo mały, nie przekraczający 2,5%. Unikać 
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należy metody tabel branżowych, przy ich użyciu średni błąd oszacowania wydatku 

energetycznego może przekroczyć 37%. 

 Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

Sowa J. M., Kulak D. 1999. Analiza wydatku energetycznego pilarza przy wykonywaniu czynności obróbczych 
związanych ze ścinką i wyróbką drzew. Monografia: „Tendencje i problemy mechanizacji prac leśnych”, AR 
Poznań, 165-172. 

Sowa J. M., Kulak D. 2005. The assessment of the level of energy expenditure of forest workers dislodging trees 
hang during early thining. Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. 91: 367 – 375. 

Sowa J.M., Kulak D. 2000. Związki techniki pracy z poziomem wydatku energetycznego operatorów pilarek 
spalinowych. Monografia: „ III Konferencja Leśna, stan i perspektywy badań z zakresu użytkowania lasu”, IBL 
Sękocin Las, 425-432. 

 

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska  

Od 1997 roku prowadzę w pełnym wymiarze pensum dydaktycznego obowiązującego 

na Uniwersytecie Rolniczym wykłady, ćwiczenia kameralne i terenowe z przedmiotów: 

Pozyskiwanie drewna (ćwiczenia kameralne i terenowe), Ekotechnologie pozyskiwania 

drewna (ćwiczenia kameralne i terenowe), Zasoby leśne ich użytkowanie i transport drewna 

(wykłady, ćwiczenia kameralne), Chirurgia i pielęgnacja drzew (wykłady), Transport leśny 

(ćwiczenia kameralne i terenowe). Od 2016 jestem koordynatorem kursu Transport leśny na 

kierunku Gospodarka Leśna oraz Ochrona Zasobów Leśnych, a także na studiach 

niestacjonarnych do którego opracowałem i prowadzę cykl autorskich wykładów w wymiarze 

odpowiednio 20, 12 oraz 10 godzin. 

 W pracy dydaktycznej wykorzystywałem wielokrotnie wyniki badań własnych, tak na 

etapie opracowywania wykładów, jak i ćwiczeń, m.in. wprowadziłem do programu nauczania 

tematy związane z wydajnością i efektywnością ekonomiczną technologii pozyskiwania 

surowca drzewnego, ich wpływem na środowisko leśne. Byłem promotorem 19 prac 

inżynierskich, 15 prac magisterskich oraz recenzentem 17 prac dyplomowych. Prowadziłem 

wspólnie z wykładowcami Katedry Użytkowania Lasu i Drewna UR w Krakowie cykl 4 szkoleń 

dla pracowników Lasów Państwowych i współpracujących z nimi Zakładami Usług Leśnych  

z zakresu udostępnienia powierzchni zrębowych do ręczno-maszynowego i maszynowego 

pozyskiwania drewna oraz możliwości mechanizacji prac pozyskaniowych w warunkach 

górskich.  
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Działalność organizacyjna 

Byłem członkiem komitetów organizacyjnych czterech konferencji 

międzynarodowych – trzech organizowanych przez macierzystą Katedrę/Zakład i jednej 

organizowanej przez Wydział Leśny UR w Krakowie. 

Moja aktywność w pracy na rzecz Uczelni wyraziła się m.in. w piastowaniu funkcji 

zastępcy sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1998/1999), sekretarza Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej (1999/2000), opiekuna roku na specjalności Ochrona Zasobów Leśnych 

(1999-2004), w latach 2002-2004 pełniłem funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału 

Leśnego ds. Planów Dydaktycznych, od 2016 roku jestem członkiem Wydziałowego Zespołu 

ds. Sprawozdawczości Naukowej oraz Wydziałowej Komisji ds. Budżetu. Od 2014 roku jestem 

opiekunem Sekcji Użytkowania Lasu Koła Naukowego Leśników UR w Krakowie. 

 

Kraków, 2017-11-20 podpis 

 

 

 


