
Sprzeda˝ drewna na pniu
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U˝ytkowanie drzewostanu r´bnego, np. 80-let-
niej lub starszej sosny, to dla w∏aÊciciela  
lasu najzwyczajniej w Êwiecie problem tech-
niczny. O ile Êcinania niewielkich drzew 
w trzebie˝y bez wi´kszych problemów podej- 
muje si´ nawet poczàtkujàcy u˝ytkownik 
pilarki, to Êcinka drzew o du˝ych gabary- 
tach jest trudniejszym zadaniem, wymaga-
jàcym doÊwiadczenia i techniki. Wymaga 
tak˝e sprz´tu – pilarki spalinowe u˝ywane 
do prac w gospodarstwach cz´sto okazujà si´ 
zbyt ma∏e.

Âciàç to jedno, ale drzewo trzeba tak˝e zer- 
waç do drogi, za∏adowaç, przewieêç. Wspó∏-
czeÊnie na wsi, gdy w wielu gospodarstwach 
jedynym Êrodkiem transportu pozosta∏ sa-
mochód osobowy, niektórym w∏aÊcicielom 
lasów zwyczajnie brak mo˝liwoÊci, aby samo-
dzielnie zajàç si´ ich u˝ytkowaniem. Oferta,  
by sprzedaç drewno na pniu, bywa przyj-
mowana w zasadzie jako jedyna mo˝liwoÊç, 
by zrealizowaç r´bni´ i odnieÊç korzyÊci 
z u˝ytków drzewnych. 

Ile jest tego drewna?
To najwa˝niejsze pytanie dla sprzedajàcego. 
Drzewostan drzewostanowi nierówny i nie 
mo˝na w prosty sposób okreÊliç, ˝e na 1 ha 
boru sosnowego w okreÊlonym wieku roÊnie 
konkretna liczba m3. Tote˝ zawierajàc umow´ 
z kupujàcym, warto dà˝yç do takiej for-
my rozliczenia, gdzie b´dzie mo˝liwe jak 
najdok∏adniejsze okreÊlenie mià˝szoÊci.

Najlepsze wyjÊcie to ostateczne rozliczenie 
z kupujàcym po Êcince. W∏aÊciciel jest wszak 
zobowiàzany do legalizacji drewna, a w tym 
momencie leÊnik ze starostwa lub nadleÊnic- 
twa mierzy i cechuje drewno. Pomiar wyko-
nany przez leÊnika, dysponujàcego sprz´tem 
i doÊwiadczeniem, osoby bezstronnej w rela-
cjach sprzedajàcy-kupiec, b´dzie najbardziej 
wiarygodnà pomocà.

LeÊnik nie ma jednak obowiàzku klasyfi-
kowania drewna pod wzgl´dem jakoÊci. Taka 
klasyfikacja, w której uwzgl´dnia si´ obecnoÊç 
szeregu wad surowca – np. s´ków, zgnilizn, 
krzywizn, p´kni´ç – oraz jego wymiary (kla-
syfikacja jakoÊciowo-wymiarowa), funkcjonu- 
je w Lasach Paƒstwowych.

Prawid∏owe zaklasyfikowanie surowca wy- 
maga du˝ego znawstwa, ale te˝ ma istotny 
wp∏yw na cen´. Jak wysokie sà ceny drewna, 
mo˝emy sprawdziç w cenniku detalicznym 
miejscowego nadleÊnictwa (dost´pne na stro-
nach internetowych, u leÊniczych i w biu-
rze nadleÊnictw).

Grubsze jest dro˝sze
Ale nawet nie znajàc si´ na wadach drewna, 
sprzedajàc surowiec warto byç Êwiadomym 
istotnej ró˝nicy cen w zale˝noÊci od klasy  
wymiarowej. Pos∏u˝my si´ przyk∏adem cen- 
nika NadleÊnictwa ˚ednia. 1 m3 najcieƒszej 
sosny (Êrednica Êrodkowa do 24 cm) w klasie 
WC0, która nadaje si´ do przerobu tartacz- 
nego, kosztuje tam 293 z∏ brutto. 1 m3 w kla-
sie do 35 cm to 342 z∏, a w klasie najgrub-
szej, pow. 35 cm, to prawie o 100 z∏ wi´cej  
– 390 z∏!

A jakoÊç? Najgrubsza klasa najlepszej jakoÊ-
ciowo sosny (klasa WA0) to a˝ 585 z∏.

Szacunek brakarski
Z ró˝nych wzgl´dów umowy sprzeda˝y drewna 
zawierane sà jednak tak˝e na ca∏oÊç drzewo-
stanu, przed wycinkà. Dla leÊnika praktyka 
to nie problem – mià˝szoÊç drzew mo˝na 
dok∏adnie okreÊliç tak˝e przed wyci´ciem. Ta 
czynnoÊç, wykonywana w Lasach Paƒstwowych, 
to tzw. szacunek brakarski, wykonywany przed 
za∏o˝eniem ka˝dego zr´bu.

Pomiar polega na zmierzeniu za pomocà 
Êrednicomierza Êrednicy wszystkich drzew na 
wysokoÊci 1,3 m nad ziemià (tzw. pierÊnica, 
przeci´tnie na wysokoÊci piersi cz∏owieka). 
Ârednice zapisuje si´ w formularzu. T́  prac´ 
wykonujà dwie osoby – jedna mierzy drzewa 
i zaznacza te zmierzone, a druga zapisuje 
wyniki. Mierzy si´ równie˝ wysokoÊci drzew 
przy pomocy wysokoÊciomierza – co naj- 
mniej 30 pomiarów dla ró˝nych Êrednic. Wy-
rysowana na tej podstawie krzywa wysokoÊci, 
odr´bna dla ka˝dego gatunku, pozwala na 
odczytanie wysokoÊci dla drzewa o dowol-
nej pierÊnicy.

LeÊnicy od razu klasyfikujà te˝ jakoÊç sto-
jàcych drzew.

Tablice mià˝szoÊci
Na podstawie pierÊnicy i wysokoÊci mià˝- 
szoÊç drzew w drzewostanie mo˝na odczytaç 
ze specjalnych tablic. Ksià˝ka pt. „Tabli-
ce mià˝szoÊci drzew stojàcych” autorstwa  
Mariana Czuraja i in. mia∏a kilka wydaƒ 
i zapewne dysponuje nià ka˝de nadleÊnictwo. 
Dociekliwi mogà odszukaç w Internecie nie-
mieckie tablice mià˝szoÊci (Massentafeln) 
Grundnera-Schwappacha, opracowane jesz- 
cze w XIX wieku.

To metoda jest tak samo dok∏adna, jak 
pracoch∏onna. Na pewno mniej trudnoÊci 
sprawi w jednowiekowym i jednogatunko- 
wym drzewostanie, gdzie nie trzeba mie-
rzyç a˝ tylu wysokoÊci drzew. OczywiÊcie 
dok∏adnoÊç zale˝y od indywidualnych pot- 
rzeb i mo˝liwoÊci samego w∏aÊciciela lasu.  
Pomiar drzew stojàcych mo˝e on ograniczyç  
do kilku drzew o najwi´kszych gabarytach  
lub tylko do pewnej reprezentacji, by np. 
wyliczyç Êrednià mià˝szoÊç pojedynczego drze- 
wa w swoim lesie.

Koszty kupujàcego 
i obowiàzek odnowienia
W transakcji na pniu nale˝y uwzgl´dniç ko- 
szty pozyskania i zrywki drewna, które ponosi 
kupujàcy. O tyle mniej zechce zap∏aciç za 
drewno. Ile wynoszà te koszty? Nie jest to 
popularna us∏uga, ale jej cen´ mo˝na próbowaç 
sprawdziç, kontaktujàc si´ z kilkoma miejsco-
wymi zak∏adami us∏ug leÊnych. 

Przy sprzeda˝y drewna na pniu wa˝ny jest 
jeszcze jeden aspekt – sprzedajàcy drewno 
zostaje co prawda z pieni´dzmi, ale tak˝e 
z koniecznoÊcià odnowienia w ciàgu pi´ciu lat 
ca∏ej powierzchni zr´bowej.  u

Zenon Angielczyk (RDLP w Bia∏ymstoku)

Rafa∏ Zubkowicz

To doÊç cz´sta propozycja dla w∏aÊ- 
cicieli prywatnych lasów w wieku 
r´bnym. Oferta firmy, która han-
dluje drewnem, wydaje si´ doÊç 
wygodna – to ona organizuje ca∏e 
pozyskanie, a my dostaniemy go- 
tówk´ do r´ki.

Sprzedajàc drewno na pniu, warto sprawdziç 
ceny i mo˝liwie precyzyjnie okreÊliç, ile m3 

drewna sprzedajemy

Fo
t. 

D.
 K

la
w

cz
yƒ

sk
i


