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1. Imię i nazwisko - Arkadiusz Stańczykiewicz 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

2.1. Studia: leśnictwo (1992-1997); dyplom: magister inżynier leśnictwa, Akademia 

Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny - 1997, 

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

Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny - 2003; tytuł rozprawy 

doktorskiej: Wpływ wybranych technologii pozyskiwania drewna na rodzaj i wielkość 

szkód w drzewostanie 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

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

Rolniczy im. H. 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. 01.10.1997-30.06.2004 asystent naukowo-dydaktyczny 

3.2. 01.07.2004-30.06.2016 adiunkt 

3.3. 01.07.2016-nadal          asystent naukowo-dydaktyczny 

4. Ogólna charakterystyka dorobku naukowego 

 Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych  

z użytkowaniem lasu i skoncentrowane są na badaniu oddziaływania procesu pozyskiwania 

drewna na środowisko leśne ze szczególnym uwzględnieniem warstwy drzew oraz 

odnowień. Obejmują również zagadnienia efektywności procesu pozyskiwania drewna  

z wykorzystaniem różnych technologii pracy, przede wszystkim na ręczno-maszynowym 

poziomie techniki.  

 Osiągnięcia naukowo-badawcze, zestawione w załączniku 5, obejmują 83 różne 

opracowania, z których 70 opracowałem po doktoracie. Wśród nich należy wymienić  

27 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, 9 prac w formie monografii lub 

rozdziałów w monografiach oraz 5 artykułów w materiałach konferencyjnych. Sumaryczny 

Impact Factor (na dzień 30 marca 2018) według listy Journal Citation Reports, zgodnie  

z rokiem opublikowania jest równy 6,758. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of 

Science (WoS) wynosi 18 (15 bez samocytowań), a Indeks Hirscha 3. Ponadto jestem 

autorem lub współautorem siedmiu ekspertyz i dokumentacji prac badawczych oraz jednego 
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artykułu popularnonaukowego. Spośród 41 artykułów naukowych opracowanych po 

doktoracie cztery opublikowałem samodzielnie, 9 z jednym współautorem, 28 z więcej niż 

jednym współautorem. W jedenastu artykułach jestem głównym autorem. W języku 

angielskim ukazały się 22 publikacje, a 10 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal 

Citation Reports: Baltic Forestry, Croatian Journal of Forest Engineering, Forest Systems, 

Silva Fennica, Sylwan. Publikacje wyników moich i zespołowych badań ukazały się ponadto  

w innych czasopismach krajowych i zagranicznych: Acta Agraria et Silvestria series 

Silvestris, Acta Scientiarum Polonorum seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria 

Lignaria, Forestry Letters, Leśne Prace Badawcze, Nauka Przyroda Technologie, Naukowyj 

Wisnik Ukraińskiego Drzewno-Leśnego Uniwersytetu Technicznego we Lwowie, Prace 

Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU, Studia i Materiały CEPL  

w Rogowie, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Problematykę poruszaną  

w artykułach, doniesieniach naukowych oraz rozdziałach monografii przedstawiałem 

podczas sympozjów oraz konferencji. Wziąłem czynny udział w 26 konferencjach naukowych 

(w 21 po doktoracie), z których 18 miało charakter międzynarodowy. 

5. Osiągnięcie wynikające 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 z poźn. zm.) 

5.1. Tytuł osiągnięcia: Prawdopodobieństwo wystąpienia szkód w odnowieniach 

podokapowych wskutek pozyskiwania drewna oraz model ich szacowania (załącznik nr 6) 

5.2. Autor - Arkadiusz Stańczykiewicz 

5.3. Omówienie celu naukowego pracy i osiągniętych wyników 

Wstęp 

 Od początku obecnego dziesięciolecia na terenie lasów państwowych w naszym 

kraju w ciągu roku odnowienia wprowadza się przeciętnie na ponad 51 tys. ha. Około 15% 

tej powierzchni stanowią odnowienia naturalne. Ponadto, co roku dolesieniami, 

wprowadzaniem II piętra oraz podszytów obejmuje się ponad 6 tys. ha. Jak podają statystyki 

[GUS 20161] ponad 20 tys. ha, czyli około 35% powierzchni odnowionej rokrocznie wymaga 

grodzenia w celu zabezpieczania przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę. Koszty 

tych działań kształtują się w przedziale 33-35 mln złotych i stanowią 20-25% kosztów 

ponoszonych na zabezpieczenia upraw. Uwzględniając koszty zabezpieczania odnowień 

naturalnych, których powierzchnia systematycznie wzrasta, problem szkód w odnowieniach 

staje się coraz ważniejszy. Jednak szkody w odnowieniach powstają nie tylko z powodu 

bytowania dziko żyjących zwierząt lub innych czynników biotycznych (owadów i grzybów 

                                            
1
 GUS 2016. Leśnictwo 2016 – Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa. 
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pasożytniczych) i abiotycznych (przymrozków, pożarów). Pewna ich część powstaje  

w trakcie prowadzenia gospodarki leśnej, której jednym z podstawowych elementów jest 

pozyskiwanie drewna. Podobnie jak uszkodzenia drzew i gleby, także uszkodzenia odnowień 

są skutkiem działań gospodarczych człowieka - skutkiem, którego nie można uniknąć. Nie 

znaczy to, że nie da się jego rozmiaru ograniczać. W dokumencie na temat certyfikacji 

gospodarki leśnej w użytkowaniu lasu w Polsce przedstawiono zalecenie o dopuszczalnym 

udziale drzew uszkodzonych na nizinach i w górach, który nie powinien przekroczyć 

odpowiednio 5 i 15%. Również w stosunku do uszkodzeń gleby proponuje się prowadzenie 

analizy stanu szlaków operacyjnych, przede wszystkim w terenach pochyłych i podmokłych. 

Natomiast w stosunku do odnowienia podkreśla się konieczność minimalizacji szkód. Skoro 

powierzchnia odnowień wymagających ochrony przed uszkodzeniami od zwierzyny 

systematycznie wzrasta, być może należy zwrócić baczniejszą uwagę na powstające 

wskutek pozyskiwania drewna uszkodzenia odnowień - szczególnie tych cennych, trudnych 

do utrzymania i kosztownych w pielęgnacji. Uszkodzenia te (przede wszystkim całkowite 

zniszczenie młodych drzew, na przykład wskutek wyrwania z ziemi z całym systemem 

korzeniowym, zdarcia kory i naderwania systemów korzeniowych drzew pochylonych 

wskutek stosowania nieodpowiednich technologii pracy i nieumiejętnie prowadzonej zrywki  

w drzewostanach słabo udostępnionych szlakami operacyjnymi) uznać należy za 

szczególnie dotkliwe wtedy, gdy powstają na młodych osobnikach najlepszej jakości, 

zarówno hodowlanej, jak i technicznej (przede wszystkim w grupie drzewek najwyższych). 

Podobnie jak w przypadku szkód powodowanych przez zwierzynę, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że w każdym uszkodzonym młodym drzewie będzie dochodzić do 

nekroz, a w konsekwencji do zgnilizn prowadzących do spadku przyrostu wysokości  

i miąższości, a ujemny wpływ uszkodzeń kory na przyrost zaznacza się u drzew najsilniej 

uszkodzonych. Co prawda istnieje możliwość usunięcia takich drzew w następnym nawrocie 

cięć, ale nie zawsze taki zabieg może być właściwy z hodowlanego punktu widzenia. 

Ograniczanie uszkodzeń od pozyskiwania drewna powstałych w odnowieniach, szczególnie 

tych uzyskiwanych w wyniku coraz powszechniejszego prowadzenia rębni złożonych jest 

niewątpliwie procesem trudnym, przede wszystkim w drzewostanach słabo udostępnionych  

i przy stale zwiększanej ilości pozyskiwanego surowca. Jednak racjonalne postępowanie w 

tej kwestii może stanowić przyczynek również do ograniczenia i rozproszenia szkód 

powodowanych przez zwierzynę, a tym samym obniżenia kosztów działań z zakresu ochrony 

lasu. Intencją autora było zgłębienie problemu, którego opisanie i rozwiązanie, wydaje się 

być bardziej skomplikowane niż w przypadku uszkodzeń drzew i gleby. Jest tak 

prawdopodobnie ze względu na dużą praco- i czasochłonność gromadzenia danych 

terenowych. Uwzględniając ponadto bardzo długi okres między zaistnieniem szkód przy 

pozyskiwaniu drewna a opisaniem ich skutków w późniejszych fazach rozwojowych 
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drzewostanów należy liczyć się z trudnościami w wysuwaniu jednoznacznych wniosków na 

podstawie obecnie prowadzonych badań, a tym samym z trudnościami w proponowaniu 

konkretnych zaleceń dla praktyki. Z punktu widzenia trwałej i racjonalnej gospodarki leśnej, 

która stale poddawana jest procedurom certyfikacyjnym, poszerzenie wiedzy na temat 

uszkodzeń od pozyskiwania i zrywki drewna w odnowieniach oraz przede wszystkim ich 

skutków w stosunku do przyszłych pokoleń lasu, może przyczynić się w przyszłości do 

łatwiejszego spełnienia wymagań stawianych leśnikom gospodarującym w powierzonych im 

w zarząd lasach Skarbu Państwa. 

Cel i zakres badań 

 Większość wyników badań dotyczących uszkodzeń powstających w warstwie 

odnowień podokapowych w trakcie pozyskiwania drewna, uzyskuje się wskutek żmudnych,  

a zarazem bardzo pracochłonnych, badań terenowych. Są one najczęściej realizowane  

w dwóch etapach - przed rozpoczęciem i zaraz po zakończeniu pracy na powierzchniach 

cięć. Najbardziej wiarygodnym sposobem gromadzenia danych byłoby oczywiście liczenie 

wszystkich uszkodzonych elementów środowiska, które interesują w danym momencie 

badaczy. Jednak przede wszystkim ze względu na praco- i czasochłonność takich badań 

oraz związane z nimi koszty podejmować należy działania ograniczające wyżej wymienione 

czynniki. 

 W opracowaniu przyjęto za cel (1) analizę prawdopodobieństwa zaistnienia szkód  

w odnowieniach w zależności od postaci drewna zrywanego z powierzchni cięć do szlaku 

operacyjnego oraz w zależności od zastosowanej technologii pracy podczas pozyskania  

i przemieszczania surowca, (2) wskazanie metody umożliwiającej uzyskanie wystarczającej 

ilości danych w obrębie zmiennych losowych wykorzystanych do oszacowania poziomów 

uszkodzeń w odnowieniach z dokładnością możliwą do zaakceptowania, wyrażonych 

odsetkiem ilości początkowej oraz opracowanie takiego modelu oszacowania rozmiaru 

zniszczeń powstałych w odnowieniach, który uwzględnia zmienne bezpośrednio dostępne  

w drzewostanie po zakończeniu prac. Poszukiwany model można przedstawić jako funkcję, 

w której liczbę drzewek zniszczonych w trakcie pozyskiwania drewna można oszacować 

znając liczbę drzewek uszkodzonych w trakcie operacji technologicznych oraz liczbę 

drzewek nieuszkodzonych, pozostałych w drzewostanie po zakończeniu prac. 

Zakres badań obejmował porównanie dwóch ręczno-maszynowych metod pozyskiwania 

drewna w drzewostanach trzebieżowych ze zrywką surowca w pierwszym etapie  

z powierzchni cięć do szlaku operacyjnego sposobem wleczonym: 

 klasycznej, w której ścinkę i okrzesywanie drzew na powierzchniach cięć realizowali 

pilarze. Zrywkę pozyskanego drewna prowadzili różnymi technologiami wozacy przy 

pomocy zaprzęgów konnych i operatorzy lekkiej wciągarki linowej napędzanej silnikiem 
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pilarki oraz operatorzy specjalistycznych wciągarek linowych agregatowanych  

z ciągnikami uniwersalnymi, 

 alternatywnej, w której pilarze dokonywali jedynie ścinki i obalenia drzew. Okrzesywanie 

i przerzynkę surowca po zerwaniu z powierzchni cięć, prowadzili operatorzy procesorów 

agregatowanych z ciągnikami uniwersalnymi, pracujących na szlakach operacyjnych. 

Rozwiązanie postawionego problemu badawczego wymagało przyjęcia następujących 

hipotez roboczych (1) postać drewna przemieszczanego oraz technologia pracy  

z wykorzystaniem różnych środków technicznych w pierwszym etapie zrywki z powierzchni 

cięć do szlaku operacyjnego mają istotny wpływ na prawdopodobieństwo zaistnienia 

zniszczeń, uszkodzeń oraz zniszczeń i uszkodzeń traktowanych łącznie w odnowieniach 

podokapowych istniejących w drzewostanach przeznaczonych zarówno do trzebieży 

wczesnych, jak i późnych, (2) istnieje możliwość scharakteryzowania poziomu szkód  

w odnowieniach podokapowych na podstawie jednokrotnej inwentaryzacji uszkodzeń 

przeprowadzanej po zakończeniu prac pozyskaniowych. Do oszacowania wspomnianego 

poziomu wystarczą informacje na temat liczby egzemplarzy uszkodzonych oraz liczby, 

pozostałych po zakończeniu prac, egzemplarzy nieuszkodzonych, (3) istnieje możliwość 

zastosowania metody szacowania poziomu szkód po cięciach do określenia poziomu 

uszkodzeń w różnych warstwach odnowienia wyróżnionych na podstawie wysokości 

drzewek począwszy od nalotów, poprzez odnowienia średnie, odnowienia wysokie,  

a skończywszy na podrostach oraz całym odnowieniu. 

 W badaniach wykorzystano klasyfikację uszkodzeń w odnowieniach, która w swej 

pierwotnej postaci była bardzo szczegółowa i jednocześnie pracochłonna. Podstawową ideą 

przeprowadzonych badań i analiz było uproszczenie metodyki gromadzenia danych  

w terenie przy jednoczesnym zachowaniu zadowalającego poziomu dokładności  

i ograniczeniu błędów. W związku z powyższym podjęto próbę opracowania i sprawdzenia 

możliwie nieskomplikowanej procedury szacowania poziomu szkód powstających  

w odnowieniach w trakcie pozyskiwania drewna. Procedury, która mogłaby stanowić 

przyczynek do dalszego rozwijania, udoskonalania i upraszczania metod badania wpływu 

procesu pozyskiwania drewna na odnowienia podokapowe, a w efekcie zaproponowania 

akceptowalnych rozwiązań dla praktyki leśnej. 

Metodyka 

 Badania przeprowadzono w latach 2002-2010, w głównej mierze w drzewostanach  

II-IV klasy wieku. W związku z tym model oszacowania poziomu zniszczeń i uszkodzeń  

w odnowieniach został opracowany w grupie drzewostanów o największym udziale 

powierzchniowym (około 57% powierzchni lasów) i miąższościowym (67% zasobów 

drzewnych na pniu). Pozyskanie grubizny w użytkowaniu przedrębnym stanowi 50% całości 
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użytkowania, a 85% drewna z drzewostanów II-IV klasy wieku pozyskuje się w ramach 

planowo realizowanych trzebieży [GUS 2016]. 

W celu określenia wpływu procesu pozyskiwania drewna na odnowienia badania 

przeprowadzono w dwóch etapach. Ponadto w badaniach przyjęto, iż całe odnowienie 

posiada odpowiednią przydatność z hodowlanego punktu widzenia. 

 W pierwszym etapie, w obrębie doświadczalnych powierzchni manipulacyjnych 

(DPM) założono siatkę kwadratów o boku 12,5 m. W punktach przecięcia siatki lokalizowano 

półarowe powierzchnie kołowe, które pokrywały łącznie 32% każdej powierzchni 

manipulacyjnej. Do grupy odnowienia zaliczano naloty w wieku powyżej dwóch lat oraz 

podrosty złożone z drzewek głównych gatunków lasotwórczych i domieszkowych o pierśnicy 

poniżej 7 cm. Gatunki krzewiaste nie były brane pod uwagę. Na każdej powierzchni kołowej 

liczono wszystkie egzemplarze i klasyfikowano w przedziałach wysokości od 0 do  

4 m i powyżej ze stopniowaniem 0,5 m. W trakcie wstępnego etapu badań założono 102 

doświadczalne powierzchnie manipulacyjne w czterech typach drzewostanów (po 30 

powierzchni w drzewostanach sosnowych, świerkowych i jodłowych oraz 12  

w drzewostanach bukowych, użytkowanych w ramach obu kategorii trzebieży (po 56 

powierzchni w trzebieżach wczesnych i późnych), z wykorzystaniem czterech technologii (24 

powierzchnie w technologii z końmi, 24 w technologii z lekką wciągarką, 18 w technologii ze 

specjalistycznymi wciągarkami oraz 36 w technologii z procesorami). 

 W drugim etapie, bezpośrednio po zakończeniu trzebieży określano ilość i jakość 

uszkodzeń w młodym pokoleniu. W tym celu zastosowano klasyfikację obejmującą dziewięć 

klas uszkodzeń. Wspomniana klasyfikacja uszkodzeń w odnowieniach charakteryzuje się 

wysokim stopniem szczegółowości, a klasyfikacja odnowienia pod względem wysokości 

uwzględnia aż dziewięć przedziałów. Wykorzystanie wszystkich klas uszkodzeń  

i przedziałów wysokości w opracowywanym modelu mogłoby nadmiernie skomplikować 

procedurę jego wykorzystania praktycznego. W związku z powyższym w celu ułatwienia prac 

obliczeniowych podczas opracowywania modelu szacowania poziomu zniszczeń, podjęto 

decyzję o uproszczeniu klasyfikacji uszkodzeń oraz zmniejszeniu liczby klas wysokości.  

W oparciu o wcześniej opublikowane założenia metodyczne i wyniki 

przeprowadzonych badań oraz analiz [Stańczykiewicz 20032], w przypadku klas uszkodzeń  

z dziewięciu pierwotnie zastosowanych w pracach terenowych wyodrębniono na zasadzie 

połączenia trzy nowe grupy: (1) drzewek zniszczonych, (2) drzewek ze złamaniami, (3) 

drzewek ze zdarciami kory i/lub odchylonych od pionu.  

 Analogicznie jak w przypadku klas uszkodzeń, na podstawie wyników wcześniejszych 

badań oraz w oparciu o zastosowaną w nich metodykę obliczeniową, w przypadku klas 

                                            
2
 Stańczykiewicz A. 2003. Wpływ wybranych technologii pozyskiwania drewna na rodzaj i wielkość 
szkód w drzewostanie. Rozprawa doktorska. AR w Krakowie. 
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wysokości z dziewięciu pierwotnie zastosowanych w badaniach terenowych przedziałów 

wysokości wyodrębniono na zasadzie połączenia trzy nowe warstwy: (1) odnowienia 

najniższego (obejmującą przedział do 0,5 m), które określono jako NALOT, (2) odnowienia 

średniej wysokości (obejmującą przedziały od 0,5 m do 4,0 m), które określono jako 

ODNOWIENIE ŚREDNIE, (3) odnowienia najwyższego (obejmującą przedział powyżej 4,0 m), 

które określono jako ODNOWIENIE WYSOKIE. Warstwy odnowienia średniego i wysokiego 

określono jako PODROST, a wszystkie grupy odnowienia potraktowane łącznie, określono 

jako CAŁE ODNOWIENIE. 

Prawdopodobieństwo zniszczeń i uszkodzeń w odnowieniach 

 W oparciu o częstotliwościową interpretację pojęcia prawdopodobieństwa przyjęto, że 

szansę zniszczenia i/lub uszkodzenia poszczególnych drzewek można przedstawić tylko  

w przypadku wystąpienia odnowienia na powierzchniach kołowych. W związku z powyższym 

prawdopodobieństwo zniszczeń i/lub uszkodzeń w odnowieniu określano jako iloraz liczby 

powierzchni kołowych, na których stwierdzono zniszczenie i/lub uszkodzenie  

w poszczególnych klasach uszkodzeń, w określonej warstwie odnowienia w stosunku do 

liczby wszystkich powierzchni kołowych, na których występowało odnowienie z określonej 

warstwy. 

Model szacowania liczby zniszczonych drzewek w odnowieniach 

 Błędy oszacowania średniej liczby odnowień na doświadczalnych powierzchniach 

manipulacyjnych (DPM) przed i po pozyskaniu drewna obliczono zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w statystyczno-matematycznym systemie inwentaryzacji lasu na kołowych 

powierzchniach próbnych. Na podstawie wyników tych obliczeń do dalszych analiz 

wykorzystano liczby drzewek oszacowane na wszystkich powierzchniach kołowych 

przeliczone na 1 ha powierzchni drzewostanu (szt./ha). Do budowy modelu szacowania 

liczby drzewek zniszczonych jako zmiennej zależnej wykorzystano liczbę egzemplarzy 

uszkodzonych w trakcie prac (pierwsza zmienna niezależna). Drugą zmienną niezależną 

stanowiła liczba egzemplarzy nieuszkodzonych pozostałych po przeprowadzeniu prac. 

Model oszacowania liczby zniszczonych odnowień opracowano dla wszystkich warstw 

odnowienia (1) we wszystkich drzewostanach bez względu na kategorię trzebieży oraz  

(2) w trzebieżach wczesnych i (3) trzebieżach późnych. 

Wyniki badań 

W efekcie przeprowadzonych prac terenowych założono i oznaczono ponad 3,25 tys. 

powierzchni kołowych, na których zinwentaryzowano w piętrze odnowienia ponad 25 tys. 

drzewek.  
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Prawdopodobieństwo zniszczeń i uszkodzeń w odnowieniach 

 Zniszczenia i/lub uszkodzenia stwierdzono na 78 z 89 doświadczalnych powierzchni 

manipulacyjnych (88%) w warstwie nalotu, na 83 z 96 DPM (86%) w warstwie odnowienia 

średniego, na 64 z 87 DPM (74%) w warstwie odnowienia wysokiego, na 86 z 97 DPM (89%) 

w warstwie podrostu oraz na 96 z 99 DPM (97%) w całym odnowieniu. 

 Ze względu na postać przemieszczanego drewna, w wyniku zastosowania technologii  

z dociąganiem drewna okrzesanego najwyższe prawdopodobieństwo odnotowano  

w klasie drzewek zniszczonych, a najniższe w klasie drzewek ze złamaniami. Taki układ 

zaobserwowano począwszy od warstwy nalotu, a skończywszy na całym odnowieniu, 

jednakowo w trzebieżach wczesnych, późnych i we wszystkich drzewostanach. Natomiast  

w przypadku zastosowania technologii z dociąganiem drewna nieokrzesanego w warstwie 

odnowienia średniego, wysokiego, a tym samym również w podroście (przede wszystkim  

w trzebieżach wczesnych) najwyższe prawdopodobieństwo odnotowano w klasie drzewek ze 

zdarciami kory i/lub z odchyleniem od pionu.  

 Sytuacja taka może być związana z tym, że dociąganie drewna nieokrzesanego,  

a tym samym zajmującego większą przestrzeń, powoduje częściej zranienia na pniach 

dokonane przez gałęzie oraz odchylenia od pionu, wskutek rozpychania odnowień na bok 

(szczególnie najgrubszymi gałęziami w dolnych częściach koron zrywanych drzew). O ile  

w stosunku do wyższych warstw odnowień dociąganie drewna nieokrzesanego powoduje 

zdarcia, odchylenia i w mniejszym stopniu złamania, o tyle w przypadku nalotu przede 

wszystkim zniszczenia najmłodszych osobników. Jak wynika z wielu obserwacji dokonanych 

w terenie, w stosunku do pni i korzeni drzew pozostających po cięciach, taka postać 

zrywanego drewna może odgrywać rolę zabezpieczającą, przez tworzenie swego rodzaju 

"poduszki" z nieokrzesanych gałęzi. Jednak w stosunku do pozostającego odnowienia 

przynosi odwrotny skutek. Za wyjątkiem warstwy nalotu, biorąc pod uwagę wszystkie 

drzewostany (bez względu na kategorię trzebieży), w wyniku dociągania drewna 

nieokrzesanego  zaobserwowano wyższe prawdopodobieństwa uszkodzenia drzew (na które 

składają się złamania oraz zdarcia kory i/lub odchylenia od pionu) od prawdopodobieństwa 

zniszczenia. Należy jednak nadmienić, że stwierdzone różnice były nieistotne w każdej 

warstwie odnowienia, ale zauważalne również w poszczególnych kategoriach trzebieży. 

Natomiast w wyniku dociągania drewna okrzesanego zaobserwowano istotnie wyższe 

prawdopodobieństwo zniszczenia w stosunku do prawdopodobieństwa uszkodzenia drzewek 

we wszystkich wyróżnionych warstwach odnowienia. 

 Postać przemieszczanego drewna odegrała istotny wpływ przede wszystkim na 

prawdopodobieństwo uszkodzenia drzewek. We wszystkich warstwach odnowienia 

wyróżnionych w pracy stwierdzono wyższe wartości tego prawdopodobieństwa podczas 
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przemieszczania do szlaków drewna nieokrzesanego. W nalocie, odnowieniu średnim, 

wysokim, w podroście i całym odnowieniu pozyskiwanie drewna wiąże się z istotnie różnym 

prawdopodobieństwem uszkodzeń w zależności od postaci drewna dociąganego do szlaków 

operacyjnych. Ponadto analiza prawdopodobieństw w każdej warstwie z osobna wskazuje, 

że na obliczone wyniki dla wszystkich drzewostanów, wywierają wpływ przede wszystkim 

wyniki uzyskane w trzebieżach wczesnych. Bowiem w przypadku drzewostanów poddanych 

trzebieżom późnym, za wyjątkiem warstwy odnowienia średniego, nie stwierdzono istotnie 

różnego prawdopodobieństwa uszkodzeń drzewek w rezultacie zastosowania obu sposobów 

przemieszczania drewna podczas pierwszego etapu zrywki. 

 W przypadku prawdopodobieństw w pozostałych klasach uszkodzeń (drzewek 

zniszczonych, drzewek ze złamaniami, drzewek ze zdartą korą i/lub odchylonych) nie można 

było jednoznacznie udowodnić, że przemieszczanie drewna nieokrzesanego wiąże się  

z istotnie różnym prawdopodobieństwem szkód w odnowieniach w porównaniu do 

przemieszczania drewna okrzesanego. Pomimo, iż w przypadku prawdopodobieństwa 

złamań drzewek i prawdopodobieństwa zdarć kory i/lub odchyleń od pionu we wszystkich 

warstwach odnowienia stwierdzono wyższe wartości podczas przemieszczania do szlaków 

drewna nieokrzesanego, nie odnotowano istotnych różnic między tymi 

prawdopodobieństwami w wyniku przemieszczania drewna pod różną postacią (zarówno we 

wszystkich drzewostanach, jak i w każdej kategorii trzebieży z osobna). Natomiast  

w przypadku prawdopodobieństwa zniszczenia drzewek wyższe wartości stwierdzono  

w przypadku przemieszczania drewna okrzesanego. 

 Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwa zniszczeń i uszkodzeń łącznie należy 

zauważyć, że niemal we wszystkich analizowanych warstwach odnowienia stwierdzono 

nieznacznie wyższe wartości w przypadku dociągania drewna nieokrzesanego. Jednak 

różnice, które zostały stwierdzone były nieistotne ze statystycznego punktu widzenia. 

Jedynie w przypadku warstwy nalotu w trzebieżach wczesnych różnica okazała się istotna 

statystycznie, a w trzebieżach późnych odnotowano nieistotnie wyższe prawdopodobieństwo 

w wyniku dociągania drewna okrzesanego. 

 Na podstawie analizy wpływu technologii pracy na prawdopodobieństwo wystąpienia 

szkód okazało się, że jedynie w warstwie nalotu nie stwierdzono istotnych różnic w żadnej 

analizowanej klasie uszkodzeń, zarówno we wszystkich drzewostanach, jak i w każdej 

kategorii trzebieży. Ponadto we wszystkich analizowanych warstwach odnowienia nie 

odnotowano istotnych różnic między prawdopodobieństwami złamań drzewek oraz zdarć 

kory i/lub odchyleń od pionu w wyniku stosowania wszystkich analizowanych technologii 

pracy (zarówno we wszystkich drzewostanach, jak i w każdej kategorii trzebieży z osobna). 

Natomiast stwierdzono, że istnieją istotne różnice między prawdopodobieństwami uszkodzeń 

drzewek potraktowanych łącznie w wyniku stosowania niektórych ręczno-maszynowych 
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technologii pracy. Stąd też z czysto praktycznego punktu widzenia podczas inwentaryzacji  

i oceny uszkodzeń w odnowieniach w celu określenia prawdopodobieństwa lub względnego 

poziomu szkód wyrażonego w procentach, zbędne staje się wyróżnianie dwóch klas drzewek 

ze złamaniami i drzewek ze zdarciami, a wskazane jest połączenie ww. klas w jedną - 

drzewek uszkodzonych. Między innymi w oparciu o to spostrzeżenie do opracowania modelu 

szacowania liczby drzewek zniszczonych wykorzystano liczbę drzewek uszkodzonych bez 

podziału na wspomniane klasy uszkodzeń. 

 Prawdopodobieństwo uszkodzeń w technologii z procesorami było istotnie wyższe od 

takiego prawdopodobieństwa w technologii z lekką wciągarką FKS oraz w technologii linowej 

(z wciągarkami specjalistycznymi i lekką wciągarką potraktowanymi łącznie) w warstwie 

odnowienia średniego w trzebieżach wczesnych oraz we wszystkich drzewostanach. 

Analogiczną sytuację odnotowano również w warstwie podrostu oraz w całym odnowieniu.  

W porównaniu do innych technologii (z wciągarkami specjalistycznymi i z końmi) nie 

stwierdzono istotnych różnic. 

 Z kolei prawdopodobieństwo zniszczeń w technologii z wciągarkami specjalistycznymi 

było istotnie wyższe od takiego prawdopodobieństwa w technologii z procesorami oraz 

technologii z lekką wciągarką FKS w podroście i całym odnowieniu, zarówno  

w trzebieżach wczesnych, jak i we wszystkich drzewostanach (trzebieżach wczesnych  

i późnych potraktowanych łącznie). 

 Natomiast prawdopodobieństwo zniszczeń i uszkodzeń w technologii z wciągarkami 

specjalistycznymi było istotnie wyższe tylko od takiego prawdopodobieństwa w technologii  

z lekką wciągarką FKS również w podroście i całym odnowieniu, zarówno  

w trzebieżach wczesnych, jak i we wszystkich drzewostanach (trzebieżach wczesnych  

i późnych potraktowanych łącznie). 

 W tym miejscu należy podkreślić, że jedyną technologią, przy której 

prawdopodobieństwa szkód nie różniły się od obliczonych dla pozostałych technologii, była 

technologia ze zrywką końmi. Spostrzeżenie to odnosi się zarówno do trzebieży wczesnych, 

późnych, jak i wszystkich drzewostanów (trzebieży wczesnych i późnych potraktowanych 

łącznie). 

 W związku z powyższym istotne różnice między prawdopodobieństwami szkód  

w wyniku zastosowania różnych technologii prac we wszystkich drzewostanach wynikały 

przypuszczalnie z rezultatów badań w trzebieżach wczesnych, ponieważ w przypadku 

trzebieży późnych nie stwierdzono istotnych różnic między nimi. 

 Na podstawie przedstawionych wyników badań i analiz można zauważyć, że bez 

względu na kategorię trzebieży, najwyższego prawdopodobieństwa zniszczeń  

w odnowieniach (0,24-0,44) można spodziewać się w przypadku stosowania w pierwszym 

etapie zrywki specjalistycznych wciągarek linowych. Nieco niższych wartości (0,17-0,33) 
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należy oczekiwać po zastosowaniu technologii z końmi, a w przypadku zastosowania 

technologii z procesorami można liczyć się z prawdopodobieństwem zniszczeń w przedziale 

0,12-0,27 w zależności od warstwy odnowienia. Bardzo zbliżone wartości 

prawdopodobieństwa zniszczeń do technologii z procesorami odnotowano w przypadku 

technologii z lekką wciągarką FKS (0,16-0,27).  

 Najwyższe wartości odnotowane w przypadku technologii z wciągarkami 

specjalistycznymi można powiązać m.in. z najwyższą siłą uciągu wciągarek, a co za tym 

idzie możliwością dociągania (również sposobem liny zbiorczej) większych ładunków drewna 

formowanych z żerdzi i dłużyc przeważnie nie ułożonych w kierunku zrywki. Takie 

postępowanie zwiększa powierzchnię drzewostanu zagrożoną szkodami, a tym samym 

zwiększa prawdopodobieństwo szkód w młodym pokoleniu. Natomiast w przypadku 

technologii z końmi wyniki obliczeń zdają potwierdzać wielokrotne obserwacje terenowe. 

Pilarze, często ścinają i obalają drzewa w wygodnym dla nich, z punktu widzenia 

uciążliwości pracy, kierunku, nierzadko niezgodnym z głównym kierunkiem późniejszego 

wyciągania drewna do szlaków operacyjnych. W konsekwencji takiego postępowania 

dociąganie surowca o dużych długościach wiąże się z większym prawdopodobieństwem 

zniszczeń w odnowieniach, ponieważ konie poruszają się po całej powierzchni drzewostanu, 

rzadko wykorzystując trasy, którymi poruszały się wcześniej. Taką sytuację obserwowano 

przede wszystkim we fragmentach drzewostanów dalej położonych od szlaków 

operacyjnych. W związku z tym z punktu widzenia ochrony istniejących odnowień  

i ograniczania prawdopodobieństwa zniszczeń i uszkodzeń, niebagatelną rolę odgrywa 

prawidłowo obrany i zachowany kierunek obalania ścinanych przez pilarzy drzew.  

 Najwyższego prawdopodobieństwa uszkodzeń w odnowieniach (0,16-0,31) można 

spodziewać się w przypadku stosowania w pierwszym etapie zrywki procesorów. Nieco 

niższych wartości (0,14-0,23) należy oczekiwać po zastosowaniu technologii ze 

specjalistycznymi wciągarkami linowymi, a w przypadku zastosowania technologii z końmi 

można liczyć się z prawdopodobieństwem uszkodzeń w przedziale 0,05-0,20 w zależności 

od warstwy odnowienia. 

 Z kolei najwyższego prawdopodobieństwa zniszczeń i uszkodzeń w odnowieniach 

(0,33-0,54) można spodziewać się w przypadku stosowania w pierwszym etapie zrywki 

specjalistycznych wciągarek linowych. Nieco niższych wartości (0,30-0,43) należy oczekiwać 

po zastosowaniu technologii z procesorami, a w przypadku zastosowania technologii z końmi 

można liczyć się z prawdopodobieństwem zniszczeń i uszkodzeń w przedziale 0,27-0,41  

w zależności od warstwy odnowienia. W tym miejscu należy podkreślić, że w przypadku 

trzebieży wczesnych można spodziewać się jeszcze wyższych wartości wszystkich ww. 

prawdopodobieństw. 
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Model szacowania liczby zniszczonych drzewek w odnowieniach 

 Dla wszystkich warstw odnowienia możliwe było oszacowanie istotnych modeli 

regresji. Jednak najmniej z nich można uznać za pozytywnie zweryfikowane dla warstwy 

nalotu, mimo, że połowa okazała się istotna. Dla warstwy odnowienia średniego oszacowano 

ponad ¾ istotnych modeli, z których dwa można uznać za pozytywnie zweryfikowane,  

a dodatkowo cztery wyjaśniają ponad 50% zmienności. W przypadku warstwy odnowienia 

wysokiego prawie ⅔ oszacowanych modeli regresji było istotne, z których pięć 

zweryfikowano pozytywnie, a ponadto jeden wyjaśnia ponad 50% zmienności. Najbardziej 

obiecujące wyniki uzyskano dla warstwy podrostu. Prawie 90% oszacowanych modeli 

okazało się istotne, a dziesięć z nich można uznać za pozytywnie zweryfikowane. 

Dodatkowo cztery istotne modele wyjaśniają ponad 50% zmienności ogólnej. W przypadku 

całego odnowienia ponad 80% oszacowanych modeli było istotne. Jednak ze względu na 

nieistotne współczynniki regresji, za pozytywnie zweryfikowane można uznać jedynie osiem. 

W tym miejscu należy podkreślić, że jedynie w technologii z lekką wciągarką FKS niemożliwe 

było oszacowanie istotnych modeli regresji pozytywnie zweryfikowanych. Natomiast  

w przypadku technologii z procesorami, przede wszystkim w warstwie podrostu, a następnie 

całego odnowienia, wszystkie oszacowane istotne modele można uznać za pozytywnie 

zweryfikowane zarówno we wszystkich drzewostanach, jak i w poszczególnych kategoriach 

trzebieży z osobna. Tutaj również mamy do czynienia z najwyższym stopniem dopasowania 

oszacowanych modeli (R2
popr 0,73-0,76 w podroście i 0,78-0,94 w całym odnowieniu). 

 Wyniki obliczeń i analiz wskazują jednak, że podczas badań szkód pozyskaniowych 

zachodzi konieczność oddzielnego traktowania poszczególnych pięter odnowienia. O ile  

w podroście, z praktycznego punktu widzenia, nie ma potrzeby wyróżniania piętra 

odnowienia średniego i wysokiego, o tyle w całym odnowieniu nalot i podrost należy 

traktować podczas szacowania szkód oddzielnie. Z uwagi na niewielką ilość oszacowanych 

istotnych modeli regresji w zaproponowanej formule, zasadnym jest, aby w stosunku do 

warstwy nalotu prowadzić dalsze badania nad określeniem charakteru zależności między 

liczbą drzewek zniszczonych a liczbą drzewek uszkodzonych i nieuszkodzonych. Jest 

prawdopodobnym, że na niewielką ilość istotnych, pozytywnie zweryfikowanych modeli  

w całym odnowieniu niekorzystny wpływ miały analizowane zmienne (liczba drzewek 

zniszczonych, uszkodzonych i nieuszkodzonych) związane z warstwą nalotu. Natomiast  

w przypadku warstwy podrostu oszacowane modele okazały się najbardziej obiecujące. Dla 

technologii z procesorami, w której drewno przemieszczane jest w kierunku szlaków 

operacyjnych w postaci nieokrzesanej stopień dopasowania modeli regresji wyniósł 0,73  

i 0,75, odpowiednio w trzebieżach wczesnych i późnych. W technologiach, w których drewno 

przemieszczane jest do szlaków operacyjnych w postaci okrzesanej oszacowane modele 
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wyjaśniały 63% i 65% zmienności ogólnej, odpowiednio w trzebieżach wczesnych  

i w trzebieżach późnych. Natomiast dla technologii z końmi istotne i pozytywnie 

zweryfikowane modele wyjaśniały 68% zmienności ogólnej w trzebieżach wczesnych i 67% 

w trzebieżach późnych. Interesująco przedstawiają się również wyniki dla technologii ze 

specjalistycznymi wciągarkami. Mimo, że tylko w trzebieżach późnych możliwe było 

oszacowanie istotnego modelu pozytywnie zweryfikowanego na poziomie 0,74,  

w trzebieżach wczesnych również oszacowano model istotny wyjaśniający 44% zmienności 

ogólnej. Dodatkowo potraktowanie wszystkich wciągarek linowych (bez względu na siłę 

uciągu, ale ze sterowaniem ręcznym) jako jednej grupy urządzeń dociągających wleczone 

drewno z powierzchni cięć do szlaku umożliwiło oszacowanie istotnych modeli regresji  

z wysokim stopniem dopasowania zarówno w trzebieżach wczesnych (R2
popr=0,58),  

jak i w trzebieżach późnych (R2
popr=0,72). 

Podsumowanie 

 Postać przemieszczanego drewna oraz zastosowana technologia pracy miały istotny 

wpływ na prawdopodobieństwo uszkodzenia odnowień przede wszystkim w trzebieżach 

wczesnych. Fakt ten mógł mieć przełożenie na wyniki uzyskane dla wszystkich 

drzewostanów, tym bardziej, że w trzebieżach późnych nie potwierdzono istotnego wpływu 

tych zmiennych na analizowane prawdopodobieństwo. 

 Z uwagi na nieistotny wpływ postaci przemieszczanego drewna oraz zastosowanej 

technologii pracy na prawdopodobieństwa zaistnienia szkód w trzebieżach późnych oraz 

istotny wpływ wyżej wymienionych zmiennych w trzebieżach wczesnych, należy przyjąć, że 

podczas szacowania prawdopodobieństwa zniszczeń i uszkodzeń powstałych wskutek 

pozyskiwania drewna w drzewostanach przedrębnych, obie kategorie trzebieży powinny być 

traktowane oddzielnie.  

 Opracowanie modelu szacowania liczby zniszczonych drzewek w odnowieniach 

przyniosło najbardziej obiecujące rezultaty w przypadku warstwy podrostu. W tej warstwie 

opracowano najwięcej istotnych modeli regresji i największą ilość spośród nich można było 

uznać za pozytywnie zweryfikowane. W warstwach odnowienia średniego i wysokiego 

również możliwe było oszacowanie istotnych modeli regresji, jednak o różnym stopniu 

dopasowania, który utrudnia, w oparciu o dostępne, ale jednak skromne doniesienia  

o wynikach tego typu badań, wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Najmniej istotnych  

i jednocześnie najmniej pozytywnie zweryfikowanych modeli regresji szacowania liczby 

drzewek zniszczonych opracowano dla warstwy nalotu. 

 Szacując prawdopodobieństwo zniszczeń i uszkodzeń powstałych wskutek 

pozyskiwania drewna należy oddzielnie traktować warstwę nalotu oraz podrostu. Jak 

pokazują wyniki zawarte w opracowaniu, różne wartości prawdopodobieństw obliczone dla 
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każdej warstwy odnowienia zdają się wskazywać, że podczas badań nad uszkodzeniami od 

pozyskiwania drewna powstającymi w odnowieniach, zasadnym jest oddzielne analizowanie 

szkód również w warstwie drzewek najwyższych, o pierśnicy zbliżonej do 7cm, które 

niejednokrotnie zostały doprowadzone do obecnej formy wskutek wieloletnich starań  

i zabiegów hodowlano-ochronnych. Skoro w bliskiej przyszłości mają one szansę wejść do 

piętra drzewostanu podrzędnego, a w dalszej kolejności stanowić główny składnik 

drzewostanu głównego lub cennych domieszek, potencjalne zniszczenia i uszkodzenia, 

którym wyżej wymienione drzewka mogą ulec z prawdopodobieństwem niemal 40%, 

stanowią poważne zagrożenie dla ich kondycji i dalszego prawidłowego rozwoju. Ponadto 

czynią wysoce prawdopodobnym konieczność usunięcia ich w kolejnym nawrocie cięć. 

Dlatego też, z ekologicznego i hodowlanego punktu widzenia, podczas prac pozyskaniowych 

należy zwracać baczną uwagę na ograniczanie szkód w tej warstwie odnowienia, tym 

bardziej, że jest ona najmniej liczna. 

 W przypadku badań dotyczących szkód w odnowieniach w wyniku stosowania 

przeanalizowanych w opracowaniu technologii pracy, do oszacowania liczby zniszczonych 

odnowień w podroście mogą zostać wykorzystane liczby drzewek uszkodzonych oraz 

drzewek nieuszkodzonych przeliczone na 1 ha powierzchni. Oszacowane liczby umożliwiają 

obliczenie poziomu szkód wyrażonego w wartościach względnych (odsetek uszkodzonych 

drzewek w stosunku do liczby przed rozpoczęciem cięć). Należy jednak pamiętać, że 

badania terenowe powinny być przeprowadzone w oparciu o opisaną w opracowaniu 

metodykę. 

Najważniejsze osiągnięcia stanowiące istotny wkład w rozwój nauki: 

a) Propozycja metody szacowania prawdopodobieństwa zniszczeń i uszkodzeń  

w odnowieniach podokapowych w oparciu o powierzchnie kołowe zakładane  

w regularnej siatce kwadratów. 

b) Uzupełnienie informacji na temat prawdopodobieństwa zniszczeń i uszkodzeń  

w odnowieniach podokapowych w zależności od postaci drewna przemieszczanego  

w pierwszym etapie zrywki oraz zastosowanej ręczno-maszynowej technologii 

pozyskiwania drewna. 

c) Uproszczenie klasyfikacji uszkodzeń powstających na drzewkach w odnowieniach 

podokapowych w trakcie pozyskiwania drewna. 

d) Opracowanie modelu szacowania liczby zniszczonych odnowień z wykorzystaniem 

jednokrotnej inwentaryzacji przeprowadzanej po zakończeniu pracy w procesie 

pozyskiwania drewna. 

e) Wykazanie, że do oszacowania poziomu szkód wyrażonego wartościami względnymi 

(odsetkiem uszkodzonych drzewek w stosunku do liczby przed rozpoczęciem cięć) 
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wystarczą informacje na temat liczby drzewek uszkodzonych i nieuszkodzonych 

pozostałych na powierzchni cięć po zakończeniu pozyskiwania drewna. 

f) Wskazanie, że metoda zakładania powierzchni kołowych w regularnej siatce kwadratów 

umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji na temat uszkodzeń w odnowieniach 

podokapowych na wystarczającym poziomie dokładności. 

 

6. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

 Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze są związane przede wszystkim  

z wieloaspektowymi badaniami dotyczącymi charakterystyki różnych ręczno-maszynowych  

i maszynowych technologii pracy, zarówno w zakresie tzw. mechanizacji małej skali, jak  

i zastosowania najbardziej zawansowanych technicznie maszyn i urządzeń w pozyskiwaniu 

drewna oraz w operacjach transportowych pozyskanego surowca. 

 W latach 2007-2010 kierowałem własnym projektem badawczym (grantem) 

sfinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem wspomnianego 

projektu były m.in. przeprowadzenie wszechstronnej charakterystyki oraz optymalizacja, po 

raz pierwszy w naszym kraju, technologii pozyskiwania drewna z wykorzystaniem 

procesorów agregatowanych z ciągnikami uniwersalnymi przeznaczonych do pozyskiwania 

drewna w trzebieżowych drzewostanach iglastych. Szczegółowe rezultaty i wnioski z badań 

przeprowadzonych w ramach wyżej wymienionego projektu opublikowano w artykułach, 

które są wyszczególnione w dalszej części autoreferatu (rozdz. 6.1.1, pkt. 7-10, 12; rozdz. 

6.1.2, pkt. 2; rozdz. 6.2, pkt. 5; rozdz. 6.3, pkt. 1-3). 

 Ponadto podczas mojej pracy zawodowej na Wydziale Leśnym w Krakowie przyszło 

mi działać w zespole badawczym funkcjonującym w Zakładzie Użytkowania Lasu i Drewna,  

z którym uczestniczyłem w charakterze wykonawcy lub głównego wykonawcy w sześciu 

projektach badawczych (grantach KBN i MNiSW) oraz badaniach zleconych przez Dyrekcję 

Generalną Lasów Państwowych, ukierunkowanych na uzyskanie wszechstronnej wiedzy na 

temat zasad prawidłowego stosowania technologii pozyskiwania drewna i ich oddziaływania 

na szeroko rozumiane elementy środowiska leśnego i środowiska pracy. Celem 

zrealizowanych badań w ramach tych projektów była empiryczna weryfikacja teoretycznego 

modelu szacowania szkód środowiskowych od pozyskania drewna w wybranych jednostkach 

gospodarczych Lasów Państwowych, opracowanie dopuszczalnych wskaźników uszkodzeń 

środowiska leśnego przy pozyskiwaniu drewna (z uwzględnieniem poziomu techniki)  

i praktycznych metod ich ustalania w oparciu o badania poziomu uszkodzeń wybranych 

pięter lasu w wyniku realizowanych prac pozyskaniowych, opracowanie proekologicznej 

technologii pozyskiwania drewna (w ramach tzw. małej mechanizacji) ekonomicznie 

akceptowalnej przez wykonawców prac leśnych oraz opracowanie modelu kategoryzacji 
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warunków pracy dla wybranych technologii pozyskiwania drewna w drzewostanach 

trzebieżowych. Jeden z tematów dotyczył charakterystyki zróżnicowania wartości użytkowej 

surowca drzewnego lasów Żywiecczyzny. Od roku 2016 do chwili obecnej jestem 

wykonawcą w dwóch kolejnych projektach zleconych przez DGLP, realizowanych w ZULiD. 

Bliższe informacje na temat wspomnianych projektów zawarte są w załączniku 5. 

 W moim dorobku naukowym można wyróżnić trzy grupy tematyczne zainteresowań 

badawczych: 

6.1. Identyfikacja skutków oddziaływania technologii pozyskiwania i zrywki drewna 

na elementy środowiska leśnego 

 Duża ilość piśmiennictwa polskiego i zagranicznego potwierdza ciągle aktualne 

zainteresowanie problemem uszkodzeń elementów środowiska leśnego, będących skutkiem 

procesu pozyskiwania drewna. Różnorodna tematyka podejmowanych badań świadczy  

o mnogości, często bardzo zmiennych, czynników oddziałujących na wszystkie trzy 

podstawowe składniki drzewostanu, a zarazem mnogości problemów wymagających 

rozwiązania, począwszy od oddziaływania różnych technologii prac, przez oddziaływanie 

maszyn i urządzeń, a skończywszy na oddziaływaniu zwierząt (np. koni). Wszystkie 

wymienione czynniki w każdym okresie funkcjonowania ekosystemu, jakim jest las, muszą 

powodować określone zagrożenia, ponieważ nie ma technologii ani maszyn „przyjaznych 

środowisku”. Są tylko mniej lub bardziej uciążliwe. Dlatego prowadzone są zarówno badania 

o charakterze ogólnym, jak i bardzo szczegółowe, a także badania wieloletnie oraz 

realizowane w ciągu krótszego okresu, nierzadko bezpośrednio w trakcie trwania prac 

pozyskaniowych. 

6.1.1. Skutki realizacji procesu pozyskiwania drewna w stosunku do pozostających 

drzew i odnowień 

 Konfrontacja rezultatów badań nad wpływem procesu pozyskiwania drewna na 

pozostające drzewa i odnowienia, z wynikami wcześniej przeprowadzanych badań, często 

zlokalizowanych w różnych drzewostanach, jest utrudniana z różnych przyczyn. 

Wspomniane ograniczenia wynikają przede wszystkim ze stosowania różnorodnych metod 

prac badawczych, począwszy od sposobu zakładania powierzchni doświadczalnych,  

a skończywszy na czasie obserwacji i trwania doświadczeń. 

 W związku z powyższym wszystkie badania realizowano w oparciu o jednakową 

metodykę wykorzystywaną w Zakładzie Użytkowania Lasu i Drewna w Krakowie 

umożliwiającą gromadzenie danych na temat szkód we wszystkich warstwach drzewostanu, 

a następnie porównywanie osiągniętych wyników ze sobą. Uszkodzenia na drzewach  

i w odnowieniach podokapowych szacowano na powierzchniach kołowych rozmieszczonych 

w regularnej siatce kwadratów. W toku przeprowadzanych badań, przede wszystkim  
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w drzewostanach poddawanych cięciom przedrębnym, analizowano różne ręczno-

maszynowe technologie pozyskiwania drewna i ustalono, że:  

 Poziom uszkodzeń drzew kształtował się w przedziale od około 1 do prawie 16% 

(przeciętnie około 5,5%) w zależności od zastosowanej technologii pracy oraz kategorii 

trzebieży. Jednym z czynników wpływających na ilość szkód są również warunki 

terenowe. Najmniejsze odsetki uszkodzonych drzew odnotowywano w drzewostanach 

rosnących w terenach płaskich (nizinnych) - przeciętnie 2-5%. W terenach bardziej 

urozmaiconych (podgórskich) udział uszkodzonych drzew wzrastał (od 5 do 10%). 

Natomiast w terenach najtrudniej dostępnych (górskich) poziom szkód w warstwie drzew 

osiągał nawet ponad 15%. 

 Udział tzw. zranień bardziej dotkliwych, przy których istnieje zwiększone 

prawdopodobieństwo rozwoju zgnilizn i deprecjacji surowca, może osiągać poziom do 

15% w drzewostanach łatwo dostępnych (nizinnych), do 30% w drzewostanach 

rosnących w bardziej urozmaiconych warunkach terenowych (podgórskich) oraz niemal 

60% w trudnych warunkach górskich. W każdym terenie niski stopień udostępnienia 

drzewostanów siecią szlaków operacyjnych może znacząco zwiększać ryzyko 

powstawania liczniejszych i poważniejszych szkód od pozyskiwania drewna. 

 Zranienia powstałe na drzewach w wyniku stosowania technologii z końmi oraz z lekką 

wciągarką linową rozmieszczone były na podobnej wysokości, a ich powierzchnie nie 

różniły się istotnie. Stwierdzono, że najwięcej zranień zajmowało powierzchnię do 100 

cm2 (przeciętnie około 70 cm2), a przeciętna wysokość ich położenia na pniach drzew 

wyniosła około 0,4 m. Z tego punktu widzenia nie stanowiły one poważnego zagrożenia 

jako tzw. zranienia bardziej dotkliwe. Jednak uwzględniając pozostałe kryteria ran 

bardziej dotkliwych (uszkodzenie włókien drzewnych - rany głębokie; dolna krawędź rany 

poniżej 0,1 m od poziomu gruntu - rany niskie; szerokość rany ponad 1/8 obwodu pnia  

w miejscu jej wystąpienia - rany szerokie) ustalono, że 8-15% zranień, położonych 

przede wszystkim w obrębie szyi korzeniowej, może przyczyniać się do zwiększenia 

prawdopodobieństwa infekcji przez patogeny grzybowe i późniejszej deprecjacji 

surowca. 

 Zranienia powstałe na drzewach w wyniku stosowania technologii z procesorami oraz  

z wciągarkami specjalistycznymi rozmieszczone były na jednakowej wysokości, a ich 

powierzchnie nie różniły się istotnie. Stwierdzono, że najwięcej zranień zajmowało 

powierzchnię do 100 cm2 (przeciętnie około 45 cm2), a przeciętna wysokość ich 

położenia na pniach drzew wyniosła około 0,25 m. Z tego punktu widzenia nie stanowiły 

one poważnego zagrożenia jako tzw. zranienia bardziej dotkliwe. Jednak uwzględniając 

pozostałe kryteria ran bardziej dotkliwych ustalono, że ponad 20% zranień, położonych 

przede wszystkim w obrębie szyi korzeniowej, może przyczyniać się do zwiększenia 
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prawdopodobieństwa infekcji przez patogeny grzybowe i późniejszej deprecjacji 

surowca. 

 Poziom uszkodzeń odnowienia kształtował się przeważnie w przedziale od 2,5 do ponad 

25% (przeciętnie około 12,5%) w zależności od zastosowanej technologii pracy oraz 

kategorii trzebieży. Na podkreślenie zasługuje fakt, że niewłaściwe prowadzenie ścinki  

i obalania drzew, a przede wszystkim zrywki surowca bez ścisłego wykorzystywania 

szlaków operacyjnych może przyczynić się do łącznych uszkodzeń w odnowieniach 

podokapowych na poziomie nawet ponad 60%. 

 Ze względu na dużą szczegółowość istnieją przesłanki do uproszczania klasyfikacji 

uszkodzeń odnowienia. Na podstawie kilkuletnich doświadczeń z dziewięciu pierwotnie 

stosowanych klas uszkodzeń wyodrębniono trzy - drzewek zniszczonych, drzewek ze 

złamaniami i drzewek ze zdarciami kory i/lub odchylonych od pionu. Uproszczona 

klasyfikacja stała się podstawą do prowadzenia dalszych badań w zakresie opracowania 

metodyki szacowania szkód w odnowieniach podokapowych. 

 W przypadku warstwy odnowienia największy udział spośród analizowanych klas 

uszkodzeń stanowiły drzewka całkowicie zniszczone (od ponad 2,5 do prawie 20%).  

W następnej kolejności wymienić należy drzewka ze zdarciami kory i/lub odchylone od 

pionu (od około 0,5 do ponad 6,5%). Najmniejszy udział stanowiły drzewka z różnego 

rodzaju złamaniami (pędów wierzchołkowych, gałęzi bocznych) - około 1%. 

 Istotne znaczenie w ograniczaniu szkód na drzewach i w odnowieniach w wyniku 

pozyskiwania drewna powinno odgrywać powszechne stosowanie technik i technologii 

pracy opartych na dobrze zaprojektowanej i wykonanej sieci szlaków operacyjnych. 

Dzięki tym technologicznym elementom procesu pozyskiwania drewna możliwe jest 

stosowanie takich ręczno-maszynowych technologii pracy, w których zastosowane 

środki techniczne (wciągarki linowe, kolejki linowe itp.) umożliwiają ograniczanie 

powierzchni zagrożonej uszkodzeniami i skupianie szkód wzdłuż tras przemieszczania 

drewna z powierzchni cięć do szlaków operacyjnych. Niebagatelną rolę odgrywa również 

technika pracy pilarzy, która powinna opierać się na powszechnym, w miarę możliwości  

i istniejącej sytuacji drzewostanowej, obalaniu drzew w kierunkach jak najbardziej 

zbliżonych do kierunku późniejszego przemieszczania surowca. 

Uzyskane wyniki badań szczegółowo opisano i opublikowano w: 
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Damage to trees and regeneration layer resulting from timber harvesting with the use of 

equipment aggregated with farm tractors in thinned pine stands. Acta Scientarum 

Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 11(2): 37-51. 

11. Stańczykiewicz A., Kulak D. 2014. Uszkodzenia drzew i odnowienia w wyniku 

trzebieży wczesnych w wybranych drzewostanach jodłowych. Studia i Materiały CEPL  

w Rogowie 16 (39/2B): 133-142. 

12. 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. 

13. Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Kulak D. 2015. Damage to advance growth 

resulting from timber harvesting during final cuttings. Baltic Forestry 21(1): 144−151. 

 

6.1.2. Skutki realizacji procesu pozyskiwania drewna w stosunku do gleb leśnych 

 Określanie charakteru i poziomu zaburzeń gleb leśnych wskutek przede wszystkim 

zrywki drewna i odnoszenie uzyskanych informacji do wykorzystywanych środków 

technicznych oraz cech drzewostanów stanowi obecnie powszechnie poruszane zagadnienie 

związane z wpływem działalności człowieka na środowisko leśne. Badania prowadzone są 

zarówno w drzewostanach przedrębnych, jak i drzewostanach rębnych. Analizowane są 
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technologie na ręcznym, ręczno-maszynowym i maszynowym poziomie techniki.  

W badaniach przeprowadzonych w ramach różnych projektów badawczych uwzględniono 

większość rodzajów środków technicznych wykorzystywanych do zrywki drewna. 

Charakterystykę stanu wierzchnich warstw gleby po zakończeniu procesów pozyskiwania 

drewna przeprowadzano w oparciu o kilka mierników stopnia zaburzeń gleb: (1) ocenę zmian 

zwięzłości gleb leśnych, (2) metodę zaproponowaną przez Suwałę, polegającą na określaniu 

wartości syntetycznego wskaźnika uszkodzeń gleby w oparciu o procentowy udział objętości 

naruszonej gleby w jej dziesięciocentymetrowej warstwie, (3) metodę Dyrnessa polegającą 

na wizualnej ocenie stanu gleby w oparciu o pięciostopniową skalę umożliwiającą określenie 

wskaźnika uszkodzeń gleby, (4) metodę polegającą na określeniu powierzchni, głębokości  

a w konsekwencji objętości zaburzeń wierzchnich warstw gleby przeważnie w powiązaniu  

z ich typem (bruzdy powstałe wskutek kontaktu zrywanego drewna w gruntem, koleiny 

powstające w wyniku kontaktu kół lub gąsienic ciągników zrywkowych z gruntem). W wyniku 

przeprowadzonych badań wykazano, że: 

 Istnieją związki między rozmiarem zaburzeń gleby z prowadzonymi zabiegami 

hodowlanymi i pracami pozyskaniowymi, a tym samym wiekiem drzewostanów, 

intensywnością zabiegów i miąższością pozyskiwanych drzew - przeważnie procentowy 

udział uszkodzonej gleby wzrastał od trzebieży wczesnych przez trzebieże późne do 

drzewostanów rębnych. 

 Stosowane technologie pracy przy pozyskiwaniu drewna oddziałują w sposób 

zróżnicowany na wierzchnie warstwy gleby. Wartości syntetycznych wskaźników 

uszkodzeń gleby mogą zawierać się w przedziale od 0,7 (ścinka, okrzesywanie, wyróbka 

pilarkami, zrywka za pomocą lekkiej wciągarki linowej) do 6,0 (ścinka, okrzesywanie, 

wyróbka pilarkami, zrywka za pomocą skidera). 

 Wzrost zwięzłości gleby jest związany z rodzajem zastosowanej technologii pracy, a tym 

samym rodzajem zastosowanych środków zrywkowych. W technologii maszynowej 

(zestaw złożony z harwestera i forwardera) średnia zwięzłość gleby w wierzchniej 

dziesięciocentymetrowej warstwie wzrosła o 250% i dochodziła do 2 MPa. Zastosowanie 

technologii ręczno-maszynowej (pilarz współpracujący z ciągnikiem rolniczym  

z przyczepą) spowodowało wzrost zwięzłości gleby o około 70% do wartości 1,3 MPa. 

Stwierdzono, że zmiany zwięzłości gleby związane były z typem siedliskowym lasu. 

 Zastosowanie do zrywki pozyskanego surowca maszynowych środków technicznych 

wyłącznie w oparciu o regularną sieć szlaków operacyjnych rozmieszczonych co 20 m, 

jest korzystne ze względu ochrony gleb leśnych. Potwierdzają to obliczone wartości 

wskaźnika uszkodzeń gleby według Dyrnessa. Na taki rezultat wpływ miał zmniejszony 

udział miejsc na powierzchni gleby z zaburzeniami wszystkich wyróżnionych klas  

w przyjętej skali uszkodzeń. 
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 Zastosowanie do pozyskiwania drewna nowoczesnych technologii maszynowych, 

opartych na pracy zestawu złożonego z harwestera i forwardera wiąże się  

z koniecznością udostępniania powierzchni cięć stosunkowo gęstą siecią szlaków 

operacyjnych. Skutkuje to niezależnym od wieku drzewostanu, wyrównanym poziomem 

uszkodzeń gleby, przede wszystkim w postaci kolein, obejmującym około 6% 

powierzchni drzewostanów trzebieżowych i około 7,5% powierzchni drzewostanów 

rębnych. Spośród najpowszechniej stosowanych w naszym kraju sposobów zrywki 

surowca, najmniej uciążliwa w stosunku do wierzchnich warstw gleby jest zrywka konna. 

Udział zaburzonej gleby może zawierać się w przedziale od około 1% w trzebieżach 

wczesnych do prawie 5% w trzebieżach późnych. Zrywka drewna za pomocą ciągników 

uniwersalnych wyposażonych we wciągarki linowe może powodować zaburzenia na 

powierzchni od 3% w trzebieżach wczesnych, przez 4% w trzebieżach późnych, do 6% 

w drzewostanach rębnych. Zastosowanie procesorów agregatowanych z ciągnikami 

uniwersalnymi do zrywki całych, nieokrzesanych drzew z powierzchni cięć do szlaków 

operacyjnych nie zwiększa poziomu szkód glebowych. W zależności od cech 

konstrukcyjnych i możliwości eksploatacyjnych procesora oraz jego wciągarki linowej, 

udział powierzchni gleby naruszonej podczas prac w trzebieżach późnych zawierać się 

może 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% powierzchni objętej cięciami w terenie płaskim w trzebieży,  

jak i 18% terenu zrębu w trudnych warunkach podgórskich drzewostanów rębnych 

prowadzonych rębniami złożonymi.  

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

1. Sowa J.M., Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. 2011. Rozmiar i charakter 

naruszeń wierzchniej warstwy gleby powstałych podczas pozyskiwania i zrywki drewna  

w trzebieżach wczesnych drzewostanów świerkowych. Sylwan 155(5): 330-339. 

2. Kulak D., Sowa J.M., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. 2012. Damage to the surface 

layer of soil during timber harvesting using the equipment aggregated with farm tractors. 

Acta Scientarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 11(2): 15-

25. 

3. Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Kobiałka P. 2013. Wpływ zrywki drewna  

z użyciem ciągników typu skider na uszkodzenia gleby w górskich drzewostanach 

jodłowo-bukowych. Forestry Letters 105: 35-46. 

4. 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 8, 1, #5. 

5. Kulak D., Szewczyk G., Stańczykiewicz A. 2014. Wpływ zrywki konnej na uszkodzenia 

wierzchnich warstw gleby w trzebieżowych drzewostanach sosnowych. Studia i Materiały 

CEPL w Rogowie 16 (39/2B): 54-66. 
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6. 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. 

7. 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 

mechanized timber harvesting. Forestry Letters 109: 39–46. 

 

6.2. Metodyczne aspekty badania pracy oraz jej efektywność przy pozyskiwaniu  

i zrywce drewna technologiami na różnym poziomie technicznym 

 Wiedza na temat wydajności i czasochłonności pracy maszyn i urządzeń leśnych 

stanowi niejednokrotnie podstawową przesłankę do doboru możliwie najkorzystniejszych 

technologii pracy oraz takiego ich organizowania, aby w sposób optymalny wykorzystywać 

posiadane środki techniczne oraz umiejętności i doświadczenie zatrudnionych pracowników. 

Aspekt ten jest szczególnie ważny dla osób zarządzających prywatnymi podmiotami 

gospodarczymi świadczącymi usługi na rzecz Lasów Państwowych. W toku 

przeprowadzonych badań ustalono, że: 

 Wydajność wleczonej zrywki drewna na odległość 25-30 m z powierzchni cięć do szlaku 

operacyjnego przy pomocy lekkiej wciągarki linowej typowej dla tzw małej mechanizacji 

wyniosła w operacyjnym czasie pracy około 9 m3/h. Wcześniejsze prawidłowe (zbliżone 

do kierunku wyciągania dłużyc) przygotowanie surowca przez pilarza oraz zastosowanie 

w trakcie pracy ażurowego czepca zrywkowego miało korzystny wpływ na osiągniętą, 

wysoką efektywność pracy. 

 Zrębkowanie drewna przy pomocy mobilnych rębarek montowanych na podwoziach 

forwarderów jest bardzo efektywne. W operacyjnym czasie pracy wydajność może 

sięgać 22-25 m3/h, a czasochłonność może wynieść poniżej 3 minut/m3 zrębków. 

Jednak oprócz aspektów związanych z organizacją pracy, ważnym czynnikiem 

wpływającym na wydajność pracy agregatów zrębkujących jest zapobieganie ich 

awariom przez zrywanie drewna w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczonego lub 

uważne podawanie surowca do zrębkowania, przede wszystkim przy drogach 

utwardzonych tłuczniem kamiennym. 

 Wydajność manipulacji i przerzynki surowca drzewnego na składnicach za pomocą 

pilarek spalinowych jest uzależniona od dymensji poszczególnych wałków, kłód lub 

dłużyc drewna oraz od twardości surowca, która różnicuje efektywność analizowanych 

operacji dla gatunków o drewnie miękkim i twardym. 

 Wydajność pracy przy pomocy kolejek linowych wykorzystanych do zrywki drewna  

w górskich drzewostanach bukowych uzależniona była od zastosowanego modelu 

kolejki i kształtowała się na poziomie 2-4 m3/h. Dominujący udział czasów pomocniczych 
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w ciągu zamian roboczych, charakterystyczny dla tego typu środków zrywkowych, był 

elementem znacząco wpływającym na relatywnie niską efektywność analizowanej 

technologii pracy. 

 Zastosowanie do pozyskiwania drewna procesora agregatowanego z ciągnikiem 

uniwersalnym umożliwia osiągnięcie wydajności pilarza w czasie operacyjnym podczas 

pracy w trzebieżach wczesnych na poziomie około 8 m3/h w drzewostanach sosnowych 

oraz około 5 m3/h w jedlinach i świerczynach. W przypadku operatora procesora 

wydajność może kształtować się na poziomie około 3 m3/h w sosnowych drzewostanach 

II klasy wieku oraz około 1,5-2 m3/h w drzewostanach jodłowych i świerkowych. 

Efektywność pracy na analizowanych stanowiskach była uzależniona między innymi od 

warunków terenowo-drzewostanowych (np. nachylenia terenu oraz zagęszczenia drzew) 

oraz od cech budowy morfologicznej poszczególnych gatunków (np. długości korony  

i cech ugałęzienia). 

 Efektywność pracy w trakcie zrywki drewna sposobem półpodwieszonym przy pomocy 

skidera chwytakowego może osiągać poziom około 12 m3/h. Uwzględnione w modelu 

regresji wielokrotnej (1) charakter wykonywanych cięć (trzebieże, rębnia częściowa, 

rębnia zupełna), (2) liczba oraz (3) miąższość dłużyc stanowiących jednorazowy 

ładunek, a także (4) dystans zrywki, istotnie wpłynęły na zróżnicowanie wydajności 

analizowanej operacji technologicznej oraz struktury czasu pracy. 

 Ponadto przeprowadzone badania dotyczyły zmiennej gotowości do podjęcia pracy 

przez pracowników fizycznych zatrudnianych na różnych stanowiskach bezpośrednio 

związanych z pozyskiwaniem, manipulacją i zrywką drewna. W toku badań możliwe było 

scharakteryzowanie cykliczności sekwencji roboczych na stanowiskach charakteryzujących 

się dużą zmiennością i różnym następstwem czynności podczas pracy zarówno w ramach 

technologii ręczno-maszynowych, jak i maszynowych. Celem badań było rozpoznanie  

i scharakteryzowanie dobowych i roboczych rytmów pracy. Badania tego typu nie były  

w leśnictwie do tej pory prowadzone. O ile teoretyczne charakterystyki czynności podczas 

pracy maszyn są znane, o tyle sekwencje czynności wykonywanych ręcznie przez pilarzy lub 

operatorów innych maszyn (procesory, rębaki itp.) wymagają rozpoznania i szerszego 

opisania. W toku prac ustalono, że rozpoznanie sekwencji czynności wykonywanych 

podczas pozyskiwania drewna można oprzeć o analizę szeregów czasowych, a do analiz 

czasu pracy na stanowiskach roboczych przy pozyskiwaniu drewna wystarczającą 

dokładność można osiągnąć dzięki obserwacjom migawkowym, prowadzonym w trzy-  

i pięciominutowych odstępach. Tego typu podejście metodyczne do badań struktury czasu 

pracy jest nowatorskie i upraszcza proces gromadzenia danych, które dotychczas były 

uzyskiwane przeważnie w wyniku chronometraży ciągłych prowadzonych podczas całych 

zmian roboczych. 
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Uzyskane szczegółowe wyniki badań opublikowano w: 
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Logging and wood processing in Central Europe: appendix: s. 4. ISBN 978-80-213-1652-

2. Praga, Czechy. 

2. Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Kulak D. 2012. Work effectiveness of aggregates 

chipping wood for industrial purposes. [w:] Monografia pt. Biomass and risks in the 

processing of biomass: 115-125. ISBN 978-80-228-2365-4. Zvolen, Słowacja. 

3. Szewczyk G., Sowa J.M., Kulak D., Stańczykiewicz A. 2012. Multifactor analysis of time 
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Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 11(2): 53-62. 
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zrywki drewna za pomocą kolejek linowych na przykładzie górskich drzewostanów 

bukowych. [w:] Monografia pt. Utilization of agricultural and forest machinery in research 

and teaching. Prace Komitetu Nauk Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych PAU, 22: 181-

190. ISSN 1733-5183. 

5. Stańczykiewicz A., Leszczyński K., Sowa J.M., Kulak D., Szewczyk G. 2016. The 

efficiency of timber harvesting using HYPRO 450 processor combined with a farm tractor. 

[w:] Mat. 49. Symp. Mechanizacji Leśnej FORMEC nt. From theory to practice: challenges 

for forest engineering: 330. Warszawa. Artykuł przygotowany do druku. 

6. 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. 

7. Szewczyk G., Kulak D., Stańczykiewicz A., Lewczyk Ł. 2012. Characteristics of 

variability of duty cycles at timber chipping. [w:] Monografia pt. Biomass and risks in the 

processing of biomass: 126-134. ISBN 978-80-228-2365-4. Zvolen, Słowacja. 

8. Szewczyk G., Sowa J.M., Kulak D., Stańczykiewicz A. 2013. Podstawy metodyczne 

waloryzacji uzupełniających czasów pracy w operacjach pozyskiwania i zrywki drewna. 

Forestry Letters 105: 47-56. 

9. 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 48(4) article id 1159: 16 p. 

10. 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. 

11. Szewczyk G., Sowa J., Kamiński K., Kulak D., Stańczykiewicz A. 2017. Selection of 

time study methods for forest operations. Forestry Letters 110: 1-12. 

 

6.2.1. Efektywność pracy przy pozyskiwaniu i zrywce drewna w drzewostanach 

uszkodzonych przez nagłe zjawiska pogodowe 

 Określenie pracochłonności operacji pozyskiwania drewna i jego zrywki  

w drzewostanach poklęskowych napotyka na zasadnicze trudności związane z dużą 

zmiennością warunków pracy i z problemami stabilizacji pomiarów. Dlatego interesująca 

byłaby możliwość szacowania pracochłonności w takich drzewostanach poprzez analizę 

porównawczą struktury czasu zmian roboczych w warunkach planowych cięć i w warunkach 
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poklęskowych. Pracochłonność sumaryczna całych technologii pozyskiwania drewna może 

być oszacowana poprzez zsumowanie równań regresji wielokrotnej opisujących wchodzące 

w skład tych technologii stanowiska pracy. Celem badań było określenie modeli 

charakterystyki pracochłonności pozyskiwania i zrywki drewna w drzewostanach 

uszkodzonych przez śnieg i wiatr z wykorzystaniem algorytmów uwzględniających wybrane 

elementy struktury dnia roboczego oraz wskaźnik podwyższenia pracochłonności wynikający 

ze zróżnicowania struktury dnia roboczego przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych  

w porównaniu do prac w drzewostanach nieuszkodzonych. Modele charakterystyki 

pracochłonności opracowano dla wybranych technologii ręczno-maszynowych oraz 

maszynowych. Na podstawie aproksymowanych równań regresji stwierdzono, że  

w drzewostanach ze śniegołomami możliwe jest oszacowanie pracochłonności pozyskiwania 

i zrywki drewna jak w drzewostanach standardowych, a czynnikami różnicującymi 

pracochłonność są udziały czasu przejść przy pozyskiwaniu drewna oraz udziały czasu 

formowania ładunku przy zrywce drewna. Ze względu na większy w drzewostanach 

poklęskowych udział czasów przejść oraz odział czasów formowania ładunków, poziom 

pracochłonności w technologiach ręczno-maszynowych należałoby zwiększyć o odpowiednio 

90% oraz 227%. Natomiast w drzewostanach uszkodzonych przez wiatr poziom 

pracochłonności przy usuwaniu skutków klęsk technologiami maszynowymi należałoby 

zwiększyć o 55% w przypadku drzewostanów przeznaczonych do trzebieży oraz o 30%  

w przypadku drzewostanów rębnych. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

1. Sowa J.M., Szewczyk G., Stańczykiewicz A., Grzebieniowski W. 2009. Pracochłonność 

pozyskiwania drewna w drzewostanach ze śniegołomami. Leśne Prace Badawcze 70(4): 

429–434. 

2. Szewczyk G., Stańczykiewicz A. 2012. Model szacowania pracochłonności pozyskiwania 

drewna w drzewostanach ze śniegołomami. Leśne Prace Badawcze 73(2): 167-173. 

3. 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 48(4) article id 1159: 16 p. 
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6.2.2. Dostępność drzewostanów jako element racjonalizacji procesów 

technologicznych pozyskiwania drewna 

 Od kilku już lat ilość pozyskiwanego drewna w Polsce stale wzrasta. Taką tendencję 

przewiduje się również na najbliższy okres. Przewidywany w przeszłości i obserwowany 

obecnie niedobór pracowników chętnych do realizacji zadań gospodarczych w polskich 

lasach stawia przed pracownikami administracji Lasów Państwowych poważne wyzwanie. 

Pełne wykorzystanie możliwości technologiczno-technicznych, jakimi dysponują wykonawcy 

prac leśnych, jest możliwe tylko w sytuacji kompleksowego udostępnienia drzewostanów  

i w sytuacji współdziałania wszystkich podmiotów realizujących gospodarkę leśną: 

podmiotów odpowiedzialnych za planowanie (na szczeblu nadleśnictwa), podmiotów 

odpowiedzialnych za nadzór nad pracami (na szczeblu leśnictwa) i wreszcie podmiotów 

odpowiedzialnych za wykonawstwo zleconych zadań nie tylko z zakresu pozyskiwania  

i zrywki drewna (na szczeblu usługodawców). Celem badań było określenie poziomu 

świadomości grup zawodowych związanych z gospodarką leśną w zakresie udostępnienia 

drzewostanów szlakami operacyjnymi oraz poznanie opinii przedstawicieli tych grup na 

temat stanu aktualnego i możliwości stosowania w przyszłości systemów szlaków 

operacyjnych, co pozostaje w związku z możliwością powszechniejszego wprowadzania 

maszynowego pozyskiwania drewna, przede wszystkim w kontekście coraz 

powszechniejszych klęsk żywiołowych niszczących wielkie połacie lasów. Zastosowano 

metodę analityczną SWOT, która umożliwia określenie szans i zagrożeń będących 

składowymi otoczenia zewnętrznego oraz definiowanie mocnych i słabych stron 

stanowiących elementy wewnętrznej charakterystyki podmiotów zaangażowanych w proces 

pozyskiwania drewna (administracji Lasów Państwowych i zakładów usług leśnych). Wyniki 

analizy SWOT wskazały na występowanie istotnych rozbieżności w postrzeganiu problemu 

udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych i wprowadzaniu mechanizacji na 

wysokim poziomie. Analizowane podmioty o charakterze decyzyjnym (planowanie, nadzór) 

uznały obecną sytuację jako stabilną, ale nierozwojową, z nieznacznymi obawami na 

przyszłość w zakresie sprostania wymaganiom planistyczno-logistycznym oraz niepokojem  

o zachowanie równowagi przyrodniczej. Natomiast podmioty o charakterze wykonawczym 

dostrzegały korzyści z udostępniania drzewostanów wskutek poprawy warunków 

technologicznych realizowanych zadań, a co za tym idzie poprawy efektów ekonomicznych. 

Strategia związana z udostępnianiem drzewostanów szlakami operacyjnymi winna 

koncentrować się na uzyskiwaniu korzyści ekonomicznych poprzez obniżanie kosztów 

jednostkowych prac pozyskaniowych dzięki możliwości wprowadzenia wysokowydajnych 

systemów pozyskiwania oraz redukcji zagrożeń środowiskowych z nim powiązanych. 

Analityczne podejście z wykorzystaniem metody SWOT, w którym jedno zagadnienie bywa 

oceniane przez kilka niezależnych grup respondentów z obiektywnym konfliktem interesów, 
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może być interesującym rozwinięciem szkoleń techniczno-technologicznych prowadzonych 

dla administracji LP oraz usługodawców-przedsiębiorców leśnych. 

Szczegółowe wyniki badań opublikowano w: 

1. Sowa J.M., Szewczyk G., Kulak D., Leszczyński K., Stańczykiewicz A. 2008. 

Zastosowanie analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)  

w planowaniu strategicznym procesów maszynowego pozyskiwania drewna. [w:] 

Monografia nt. Tendencje i problemy techniki leśnej w warunkach leśnictwa 

wielofunkcyjnego: 69-76. ISBN 978-83-89887-94-8. Poznań. 

2. Szewczyk G., Sowa J. M., Piszczek M., Kulak D., Leszczyński K., Stańczykiewicz A., 

Mularczyk W. 2016. Zastosowanie analizy SWOT w planowaniu strategicznym procesów 

udostępniania drzewostanów szlakami operacyjnymi. Acta Agraria et Silvestria series 

Silvestris 56: 59-74. 

 

6.3. Charakterystyka obciążenia pracą robotników zatrudnionych przy 

pozyskiwaniu drewna technologiami ręczno-maszynowymi 

 Obciążenia związane z wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej przy pozyskiwaniu 

drewna należą do grupy stresorów oddziałujących na robotników leśnych zatrudnionych 

zarówno na stanowisku drwala, jak i operatora maszyn agregowanych z ciągnikami 

rolniczymi. Pozyskiwanie drewna w Polsce jest realizowane przede wszystkim na poziomie 

ręczno-maszynowym z zastosowaniem prostych rozwiązań technicznych. Dlatego koszt 

energetyczny ponoszony przez robotników leśnych przekracza zalecaną przez fizjologów 

granicę wydatku energetycznego dla pracy ciągłej. Stosowanie zatem odpowiedniej 

organizacji, techniki i technologii pracy może prowadzić do skutecznego zmniejszenia 

wynikających z niej obciążeń. Celem badań było określenie poziomu uciążliwości pracy 

związanej z pozyskiwaniem drewna w iglastych drzewostanach trzebieżowych, realizowanej 

przez zespoły pracowników składające się z drwala oraz operatorów procesora i wciągarki 

linowej, agregatowanych z ciągnikami rolniczymi. W badaniach przyjęto, że wskaźnikami 

obciążenia organizmu będą poziom wydatku energetycznego oraz częstość akcji serca 

podczas pracy o charakterze dynamicznym. Wydatek energetyczny określano na podstawie 

wentylacji płuc, a częstość akcji serca przy pomocy sportowego monitora pracy serca.  

W technologii z wykorzystaniem procesora stanowisko operatora pilarki spalinowej 

cechowało się przeciętnym wydatkiem energetycznym, na podstawie którego pracę pilarza 

należy w dalszym ciągu zaliczać do prac bardzo ciężkich. Jednak istotne znaczenie odgrywa 

możliwość wyeliminowania skrajnego obciążenia pilarza dzięki mechanicznemu usuwaniu 

zawieszeń obalanych drzew. Natomiast wydatek energetyczny poniesiony przez operatorów 

wskazuje na pracę umiarkowanie ciężką, która jest wykonywana w przewadze w pozycji 

stojącej i przy mniejszym zaangażowaniu grup mięśniowych podczas obsługi dźwigni 

urządzeń sterujących procesorów i wciągarek. Z uwagi na silny związek pomiędzy 
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częstością akcji serca na pracę a ilością pochłanianego tlenu określono tzw. wykorzystanie 

rezerw pracy serca w powiązaniu z poziomem metabolizmu dla normatywnej zmiany 

roboczej. Stwierdzono, że wysokie tempo metabolizmu jest charakterystyczne dla pracy 

operatora pilarki spalinowej niezależnie od wariantu technologii, przeciętne tempo 

metabolizmu charakteryzuje stanowisko operatora procesora, a niskie tempo metabolizmu 

jest typowe dla operatora wciągarki linowej. Pozyskiwanie drewna realizowane  

z zastosowaniem procesorów i wciągarek linowych nie jest całkowicie pozbawione 

uciążliwości i trudno w tym aspekcie mówić o wysokim poziomie humanizacji lub komforcie 

pracy. Jednak systematyczne wprowadzanie rotacji w zespołach dwuosobowych wpływa 

korzystnie na bezpieczeństwo pracy i podnosi poziom jej humanizacji m.in. dzięki możliwości 

regulacji obciążenia pracą poprzez wydłużanie czasu odnowy pozwalającej obniżać 

zmęczenie pracowników. 

Uzyskane wyniki badań szczegółowo opisano w: 

1. Leszczyński K., Stańczykiewicz A., Sowa J.M. 2012. Poziom obciążenia pracą 

robotników przy pozyskaniu drewna z wykorzystaniem procesorów agregowanych  

z ciągnikami rolniczymi w trzebieżach drzewostanów sosnowych. Nauka Przyroda 

Technologie 6, 3, #50. 

2. Leszczyński K., Stańczykiewicz A. 2014. Zastosowanie monitora pracy serca do oceny 

efektywnego wydatku energetycznego w ręczno−maszynowych technologiach 

pozyskiwania drewna. Sylwan 158(2): 124−131. 

3. Leszczyński K., Stańczykiewicz A. 2015. Workload analysis in logging technology 

employing a processor aggregated with a farm tractor. Forest Systems 24(2): s. 8. 

 

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska 

 Od początku mojego zatrudnienia w Akademii Rolniczej w Krakowie, w latach 1997-

2009 prowadziłem ćwiczenia kameralne i terenowe w ramach przedmiotu Główne 

Użytkowanie Lasu (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych). Od roku 2009 

prowadzę ćwiczenia kameralne i terenowe w ramach przedmiotów Pozyskiwanie drewna (na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia specjalności Gospodarka Leśna), 

Ekotechnologie Pozyskiwania Drewna (na studiach stacjonarnych I stopnia specjalności 

Ochrona Zasobów Leśnych), ćwiczenia terenowe z przedmiotów Surowce leśne i Transport 

leśny (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), ćwiczenia kameralne z przedmiotu 

Zasoby leśne, ich użytkowanie i transport drewna (na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych II stopnia specjalności Gospodarka Leśna i Ochrona Zasobów Leśnych) 

oraz wykłady w ramach elektywu Chirurgia i pielęgnacja drzew (na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych). 
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 Moje zainteresowania naukowe poszerzałem jako promotor 55 prac dyplomowych,  

w tym 20 prac magisterskich oraz 35 prac inżynierskich, których większość dotyczyła 

aktualnych zagadnień związanych z efektywnością procesu pozyskiwania i zrywki drewna 

oraz oddziaływania różnych technologii pracy na wybrane elementy środowiska leśnego. 

Byłem ponadto recenzentem 14 prac inżynierskich. 

 Od roku 2012 do chwili obecnej prowadzę wykłady nt. certyfikacji przy pozyskiwaniu 

drewna w ramach Podyplomowego Studium Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego 

prowadzonego na Wydziale Leśnym UR w Krakowie, a od roku 2016 prowadzę wykłady na 

temat standaryzacji w leśnictwie w ramach Podyplomowego Studium pt. Systemy 

Zarządzania Jakością w Lasach Państwowych prowadzonego na Wydziale Inżynierii 

Produkcji w SGGW w Warszawie. 

 W latach 2003-2016 samodzielnie lub wspólnie z wykładowcami z Zakładu 

Użytkowania Lasu i Drewna zorganizowałem i współprowadziłem cykl ośmiu szkoleń (z tego 

siedem po doktoracie) w ramach programu doskonalenia zawodowego z zakresu szeroko 

rozumianego ręczno-maszynowego oraz maszynowego pozyskiwania drewna, 

udostępniania powierzchni zrębowych, możliwości mechanizacji prac pozyskaniowych  

w warunkach górskich, również w drzewostanach uszkodzonych przez nagłe zjawiska 

atmosferyczne. Przeprowadzone szkolenia skierowane były do pracowników terenowych  

i zarządzających jednostek administracyjnych Lasów Państwowych oraz prywatnych 

przedsiębiorców leśnych świadczących usługi na rzecz LP z terenu Regionalnych Dyrekcji 

LP w Krakowie, Krośnie, Lublinie i Łodzi. 

 W okresie 2004-2016 przedstawiałem wyniki swoich oraz zespołowych badań 

podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Wygłosiłem 21 referatów  

i zaprezentowałem 1 poster. W roku 2013 otrzymałem nagrodę indywidualną Komitetu 

Naukowego IV Międzynarodowej Konf. Nauk. FORTECHENVI w Brnie za najlepsze 

wystąpienie-prezentację. 

 

Działalność organizacyjna 

 W latach 2005, 2011 i 2014 pełniłem funkcję sekretarza lub członka komitetu 

organizacyjnego międzynarodowych konferencji naukowych afiliowanych przy IUFRO, 

organizowanych przez ówczesny Zakład, a później Katedrę Użytkowania Lasu i Drewna. 

 Od roku 2005 do chwili obecnej jestem członkiem Zespołu Audytorskiego ds. oceny  

i certyfikacji firm świadczących usługi w podstawowych działach gospodarki leśnej d la 

jednostek administracyjnych PGL Lasy Państwowe, działającego na podstawie decyzji 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych w Gołuchowie. W roku 2011 
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byłem członkiem jury z zakresu Leśnictwa w Komitecie Okręgowym Olimpiady Wiedzy  

i Umiejętności Rolniczych podczas eliminacji okręgowych XXXV edycji Olimpiady w Zespole 

Szkół Rolniczych CKU w Żarnowcu. W latach 2012-2014 pełniłem funkcję przedstawiciela 

Wydziału Leśnego przy Izbie Przyrodniczej w ramach funkcjonowania Związku 

Stowarzyszeń na Rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa przy FSC Polska. W latach 2013-2015 

byłem członkiem Zespołu działającego w ramach projektu Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne 

realizowanego przez Regionalną Dyrekcję LP w Gdańsku. W latach 2015-2017 byłem 

członkiem Zespołu Zadaniowego powołanego Zarządzeniem nr 78/2015 Dyrektora 

Generalnego LP celem opracowania Zasad Użytkowania Lasu. 

 Moja działalność na rzecz Uczelni obejmuje m.in. udział w pracach Rady Wydziału 

Leśnego w latach 2002-2008. W roku 2006 pełniłem funkcję z-cy sekretarza Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej (WKR), a następnie jej sekretarza (2007) na studia niestacjonarne.  

W roku 2009 byłem członkiem WKR na studia niestacjonarne. W latach 2002-16 pełniłem 

funkcję członka Wydziałowej Komisji Likwidacyjnej. W latach 2012-16 byłem członkiem 

Uczelnianej Komisji Wyborczej jako przedstawiciel Wydziału Leśnego ds. zorganizowania  

i przeprowadzenia głosowania w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. W latach 

2012-2016 byłem członkiem Wydziałowej Komisji ds. pracowników naukowo-technicznych, 

inżynieryjno-technicznych oraz administracyjnych, a w latach 2014-16 pełniłem funkcję 

przedstawiciela grupy nauczycieli akademickich w Wydziałowej Komisji ds. pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi. Od roku 2012 do chwili obecnej jestem członkiem 

Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz członkiem Wydziałowego 

Zespołu ds. Oceny i Doskonalenia Programu Studiów na kierunku Leśnictwo. 
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