
Streszczenie 

Wpływ technologii pozyskiwania drewna na zmiany wartości użytkowej surowca  

z terenów pohuraganowych 

 

Szkody abiotyczne w lasach, spowodowane głównie huraganowymi wiatrami, 

przybierają formy wiatrołomów i wiatrowałów. W ostatnich latach szkody te przybierają formy 

katastroficzne i coraz częściej występują cyklicznie. Uszkodzenia drewna oraz specyfika 

stosowania harwesterów sprawiają, że można spodziewać się odmiennej od optymalnej, 

zaplanowanej wcześniej struktury sortymentowej pozyskiwanego drewna na terenach 

pohuraganowych. Surowiec drzewny pochodzący z drzewostanów poklęskowych różni się  

co do struktury od drewna pozyskiwanego w ramach cięć planowych. Odnotowuje się 

przesunięcie surowca z wyższych do niższych klas jakości. Jakość surowca drzewnego  

na powierzchniach poklęskowych może zmieniać się w krótkim czasie, co wiąże się  

z działaniem czynników atmosferycznych i rodzajem uszkodzenia drewna. 

Celem pracy było określenie zmian w strukturze sortymentowej pozyskanego oraz 

sprzedanego drewna na powierzchniach pohuraganowych w stosunku do pozyskiwania 

prowadzonego w warunkach standardowych. Różnice określono w porównaniu do roku 

poprzedzającego rok, w którym wystąpiły szkody od wiatru, biorąc pod uwagę stopień 

wykorzystania maszyn wielooperacyjnych na powierzchniach poklęskowych. 

Wykorzystane w pracy dane zostały uzyskane etapowo z regionalnych dyrekcji Lasów 

Państwowych oraz z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dane z systemów 

informatycznych LP zostały poddane klasyfikacji i analizie statystycznej.  

Łącznie na przestrzeni lat 2005 – 2017 w PGL LP pozyskano  433 310 tys. m3 drewna. 

Szkody powierzchniowe, w których uszkodzenia przekraczały 5000 m3 drewna wyniosły,  

na przestrzeni wskazanych wyżej lat, 18 534 453 m3, co stanowi ponad 4% drewna 

pozyskiwanego w ramach uprzątania dużych powierzchni klęskowych po wystąpieniu silnych 

wiatrów. Określono oryginalny współczynnik wielkości uszkodzeń W,  który został obliczony 

dla wszystkich uszkodzeń od wiatru powyżej 5 tys. m3 . Przeciętna wielkość takiej szkody,  

w badanych latach w Polsce, wyrażona współczynnikiem W wyniosła 0,76.  

 



Stwierdzono istotne zmiany w strukturze pozyskania i sprzedaży drewna w roku 

gospodarczym, w którym wystąpił wiatr huraganowy w zakresie  

 zmiany udziału kategorii drewna małowymiarowego (M) z 5,94% do 4,38 % w roku 

szkody od wiatru; 

 zmiany udziału drewna wyższych klas jakości w drewnie wielkowymiarowym - średni 

roczny udział pozyskania drewna wyższych klas jakości w drewnie 

wielkowymiarowym zmniejszył się z poziomu 13,49 % do poziomu 10,74 % w roku 

wystąpienia huraganu. 

 zmiany średniej ceny drewna SO WC0 1 w roku przed wystąpieniem szkody wyniosła 

186,93 zł/m3, w roku szkody, po zastosowaniu współczynnika korekty ceny (KC), 

spadła do poziomu 185,06 zł/m3. 

 Stwierdzono, że różnica średnich liczebności grup sprzedaży w roku przed 

wystąpieniem huraganu (162,60) i w roku wystąpienia szkody od wiatru (158,30) była 

niewielka i wyniosła 3% - nie jest istotna statystycznie. Nie stwierdzono, że na powierzchniach 

pohuraganowych struktura wyrabianych oraz sprzedawanych sortymentów jest upraszczana. 

Nie stwierdzono zmian w przeciętnej cenie drewna ogółem oraz w cenie drewna krótkiego 

(kłodowanego oraz średniowymiarowego). Zmiany w udziale drewna wielkowymiarowego  

i średniowymiarowego pozostają na podobnym poziomie – różnice nie były istotne. 

Odnotowano większy spadek drewna wyższych klas jakości pozyskiwanego na terenach 

pohuraganowych z wykorzystaniem maszyn wielooperacyjnych (-4,05 %) w porównaniu  

do powierzchni, na których stosowano technologie ręczno-maszynową (-1,53 %). Ponadto 

określono zależności zmian udziału drewna wyższych klas jakości w drewnie 

wielkowymiarowym od współczynnika wielkości szkody (W) (korelacja ujemna) oraz  

od udziału w sprzedaży strategicznych odbiorców drewna (korelacja dodatnia). 

Rozprawa ujmuje kompleksowo problemy jakości surowca drzewnego pozyskiwanego 

w Polsce na powierzchniach pohuraganowych w okresie transformacji technologii pozyskania 

drewna, przejścia z technologii ręczno-maszynowej do technologii maszynowej  

z wykorzystaniem harwesterów. 
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