Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Regionalna Dyrekcja
Lasów Paƒstwowych
w Bia∏ymstoku

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestujàca w obszary wiejskie.
Operacja wspó∏finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim wspólnie
z Regionalnà Dyrekcjà Lasów Paƒstwowych.
Instytucja Zarzàdzajàca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(4)
Poradnik
dla w∏aÊcicieli lasów
Trzebie˝ – jak si´ za to zabraç?

In˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Uprawy iglaste i z udzia∏em gatunków
iglastych
• Monitoring szeliniaka – wyk∏adanie pu∏apek kontrolnych (Êwie˝ych wa∏ków sosnowych, okorowanych z jednej strony) na
gleb´ oczyszczonà z chwastów. Wybieranie i niszczenie chrzàszczy min. raz dziennie. Szczególnà uwag´ na uprawy nale˝y
zwróciç na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia,
gdy pojawia si´ druga generacja szkodnika. Gdy mimo pu∏apek pojawià si´ ˝ery
na sadzonkach (powsta∏e w wyniku ogryzania strza∏ek od szyi korzeniowej), mo˝e
byç konieczny chemiczny zabieg ratowania.
• We wszystkich uprawach obserwujemy
rozwój chwastów i oceniamy koniecznoÊç
przeprowadzania zabiegu piel´gnacyjnego – jest to szczególnie wa˝ne w takim
roku jak obecny, gdy cz´ste deszcze przeplatajà si´ z okresami ciep∏ymi, poniewa˝
wówczas chwasty rozwijajà si´ intensywnie przez ca∏y rok. Przy okazji oceniamy
udatnoÊç upraw i podejmujemy decyzj´
o koniecznoÊci wykonywania poprawek.
Uprawy starsze
• W uprawach starszych wyrywamy i palimy gwa∏townie usychajàce sadzonki, które
sà pora˝one przez grzyby bàdê owady. Ta
metoda pozwoli ochroniç pozosta∏e drzewka przed infekcjà.
M∏odniki
• W m∏odnikach, gdzie szkodliwe gatunki
przerastajà te po˝àdane, jest jeszcze czas
na wykonanie wczesnych lub póênych
czyszczeƒ.
Starsze drzewostany
• Drzewostany Êwierkowe oraz te z udzia∏em Êwierka obserwujemy i usuwamy z nich
drzewa zasiedlone przez korniki. Je˝eli
w szybkim czasie nie mo˝emy wywieêç
drewna pokornikowego na odleg∏oÊç min.
2 km, nale˝y je okorowaç, a kor´ spaliç
lub g∏´boko zakopaç – w ten sposób zniszczymy populacj´ korników. W pozosta∏ych
drzewostanach równie˝ usuwamy posusz,
lecz nie musimy tego robiç tak pospiesznie jak w przypadku Êwierczyn.
• Na gruntach porolnych przeznaczonych
do zalesienia, we wrzeÊniu nale˝y wykonaç
kontrol´ zap´draczenia gleby.

Kalendarium
Czas na las

czanie. Drzewa prawid∏owo wykszta∏cone
i oczyszczone dajà wartoÊciowy, bezs´czny
surowiec drzewny, poszukiwany szczególnie
przez stolarzy, wykonujàcych meble, oraz
producentów oklein naturalnych.
˚eby nie wyciàç zbyt wielu drzew w jednym zabiegu, pomocna jest regu∏a, która
mówi, ˝e w trzebie˝y wycina si´ tylko jedno
drzewo przeszkadzajàce drzewu dorodnemu
lub po˝ytecznemu.
W drzewostanach ok. 40-letnich i starszych wykonuje si´ zabiegi hodowlane zwane
trzebie˝ami póênymi. Wyznaczenie trzebie˝y
póênej tak˝e polega na wyborze drzew dorodnych, szkodliwych i po˝ytecznych. Drzewa
starsze sà grubsze, a ich korony wi´ksze, przez
co ich liczba na jednostce powierzchni musi
byç mniejsza. W okresie trzebie˝y póênej
liczba drzew zmniejsza si´ o oko∏o 50%,
a pozosta∏e, uznawane dotychczas za dorodne,
zazwyczaj stajà si´ drzewami po˝ytecznymi.
Podobnie jak w trzebie˝y wczesnej drzewa
szkodliwe przeznaczamy do usuni´cia.
Trzebie˝e wczesne i póêne wykonuje si´
zazwyczaj raz na 8–10 lat.
Przy wyznaczaniu drzew do usuni´cia
wskazane jest pozostawienie pewnej liczby
drzew martwych, które sà miejscem bytowania po˝ytecznych organizmów. Szczególnà
rol´ odgrywajà drzewa dziuplaste, w których
gniazduje wiele gatunków ptaków.
Dobrze jest skonsultowaç si´ z miejscowym leÊniczym, który w sposób fachowy
oceni wyznaczenie zabiegu oraz zweryfikuje
ewentualne b∏´dy przez nas pope∏nione.
Przy okazji dowiemy si´, kto i w jaki sposób zalegalizuje nam pozyskane drewno,
by nie naraziç si´ na zarzut nielegalnego pozyskania surowca, zagro˝ony karà grzywny,
a w skrajnych przypadkach jego konfiskatà
(zgodnie z art. 158 Kodeksu Wykroczeƒ).
MyÊl´, ˝e po tym artykule ka˝dy w∏aÊciciel lasu bezb∏´dnie wykona ten wa˝ny zabieg
w swoim lesie.
u
Tadeusz Zawistowski

Kalendarium
Piel´gnacja
lasu

S∏yszàc, ˝e w lesie nale˝y wykonaç trzebie˝,
zapewne niejeden spoÊród prywatnych w∏aÊcicieli lasów zastanawia∏ si´, o co chodzi. Nie
znajàc terminologii leÊnej, w∏aÊciwie trudno
wywnioskowaç, czym owa trzebie˝ jest.
A powinna kojarzyç si´ z ponaddwudziestoletnim lasem, w którym konieczny jest zabieg
piel´gnacyjny.
˚eby prawid∏owo wykonaç zabieg zwany
trzebie˝à, nale˝y na poczàtku odpowiedzieç
sobie na kilka pytaƒ, gdy˝ od tego zale˝y
dalszy sposób post´powania. Zasadniczym
zagadnieniem jest sk∏ad gatunkowy oraz
wiek naszego drzewostanu, a tak˝e cel, który
chcemy osiàgnàç, hodujàc nasz las.
Gdy drzewostan osiàgnie wiek 21 lat
przyst´pujemy do pierwszej trzebie˝y, zwanej wczesnà.
Przed rozpocz´ciem wycinki musimy
wyznaczyç szkielet drzewostanu z∏o˝ony
z drzew najlepszych, tj. tych z górnej
warstwy, grubszych od przeci´tnych, ze
zdrowà i prawid∏owo uformowanà koronà,
o prostych strza∏ach bez rozga∏´zieƒ i grubych konarów.
Liczba drzew stanowiàcych szkielet (cz´sto nazywane sà one dorodnymi), waha si´
w zale˝noÊci od gatunku: 200–300 szt./ha
dla topoli i osiki, 250–400 szt./ha dla d´bu
i buka, 300–500 szt./ha dla brzozy i olszy,
400–800 szt./ha dla sosny, Êwierka i jod∏y.
Nast´pnie wyznaczamy drzewa szkodliwe. ¸atwo je rozpoznaç: sà martwe, chore
lub obumierajàce, nadmiernie pochylone,
z naderwanymi systemami korzeniowymi,
w dodatku majà niekorzystny wp∏yw na
rozwój drzew dorodnych i po˝ytecznych.
¸atwo zauwa˝ymy równie˝ innà grup´
drzew, które mo˝e i nie sà najlepsze, ale
nie sà te˝ szkodliwe. Drzewa te zwane sà
w terminologii leÊnej po˝ytecznymi, poniewa˝ w pewnej fazie rozwojowej drzewostanu
odgrywajà po˝ytecznà rol´ w stosunku do drzew
dorodnych – stymulujà ich wzrost i ocieniajà
ich strza∏y, powodujàc zamieranie ga∏´zi bocznych, a tym samym przyspieszajà ich oczysz-

Sierpieƒ i wrzesieƒ

Konstytucja oraz ustawy gwarantujà w∏aÊcicielom lasów niepaƒstwowych swobod´ gospodarowania.
Ale nie wg zasady „wolnoç Tomku
w swoim domku”.
Granicami swobody gospodarowania we w∏asnym lesie jest wype∏nianie okreÊlonych ustawowych zobowiàzaƒ dotyczàcych powszechnej
ochrony, trwa∏ego utrzymywania i zapewnienia
ciàg∏oÊci u˝ytkowania lasów. W∏aÊciciel lasu
powinien tak˝e w∏aÊciwie i terminowo realizowaç ustalone zadania gospodarki leÊnej.
Takie gospodarowanie nie wymaga uzyskiwania odr´bnych zezwoleƒ i decyzji. Kontakt
w∏aÊciciela lasu z leÊnikiem, reprezentujàcym
organ nadzoru nad gospodarkà leÊnà, mo˝e
si´ wówczas ograniczaç do cechowania pozyskanego drewna i pobrania Êwiadectwa
legalnoÊci pozyskania.

Uproszczony plan i inwentaryzacja

W ustawie o lasach stwierdzono, ˝e gospodarka leÊna w lasach niepaƒstwowych
prowadzona jest w oparciu o uproszczone
plany urzàdzenia lasu (UPUL), natomiast
tam, gdzie nie sporzàdza si´ takich planów
(lasy rozdrobnione o powierzchni do 10 ha)
– zgodnie z decyzjami starosty wydanymi na
podstawie inwentaryzacji stanu lasu. UPUL
i inwentaryzacj´ sporzàdza si´ na okres 10 lat.
W przypadku lasów niepaƒstwowych nale˝àcych do osób fizycznych i wspólnot, UPUL
sporzàdzany jest na koszt i zlecenie starosty.
Sporzàdzanie INW dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha zawsze zleca
starosta. Wybór wykonawcy prac wymaga
przeprowadzenia zamówienia publicznego.

Za plan p∏aci starostwa

Podstaw´ prawnà UPUL i INW stanowi ustawa z 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, natomiast
szczegó∏owe warunki i tryb sporzàdzania
tych dokumentów okreÊlajà przepisy rozporzàdzenia ministra Êrodowiska z 2005 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu
sporzàdzania planu urzàdzenia lasu, uproszczonego planu urzàdzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.
Wykonawca przy sporzàdzaniu UPUL i INW
uwzgl´dnia wymogi hodowli, ochrony, urzàdzania, ochrony przeciwpo˝arowej i u˝ytkowania lasu, wymogi ochrony przyrody
i krajobrazu oraz ochrony ró˝norodnoÊci
biologicznej, potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa, zasady prowadzenia
gospodarki leÊnej w lasach ochronnych, istniejàcy i planowany w aktach prawa miejscowego sposób zagospodarowania lasu i jego

otoczenia oraz potrzeby racjonalnego kszta∏towania i ochrony zasobów wodnych. Tym
samym dla jakoÊci opracowania decydujàce
znaczenie majà prace terenowe, które powinny byç poprzedzone powiadomieniem
– w sposób miejscowo przyj´ty, w∏aÊcicieli
lasów o przystàpieniu do realizacji prac
urzàdzeniowych, wraz z podaniem sposobu
kontaktowania si´ z wykonawcà.

Z czego sk∏ada si´ UPUL?

1) skrócony opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierajàcy informacj´
o powierzchni poszczególnych drzewostanów, gruntów przejÊciowo pozbawionych roÊlinnoÊci leÊnej, gruntów przeznaczonych do
zalesienia wynikajàcej z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, gatunku
drzewa dominujàcego w drzewostanie z okreÊleniem jego wieku i bonitacji, mià˝szoÊci i zadrzewieniu ca∏ego drzewostanu, siedliskowym
typie lasu, gospodarczym typie drzewostanu
(teraz typie drzewostanu) oraz zestawienie
powierzchni lasów ochronnych,
2) ogólny opis drzewostanów wraz z zestawieniem powierzchni gruntów i mià˝szoÊci
drzewostanu wg gatunków g∏ównych i ich
wieku,
3) rejestr zawierajàcy zestawienie powierzchni
lasów wg gatunków g∏ównych oraz ich wieku
i zadania z zakresu gospodarki leÊnej (wszystkie traktowane sà jako obligatoryjne),
4) kopia lub wyrys mapy ewidencyjnej gruntów z oznaczeniem dzia∏ek uj´tych w sporzàdzanym UPUL.

Co znajdziemy w UPUL?

Rejestr, o którym mowa w pkt. 3, sporzàdzany jest wg w∏aÊcicieli dla ka˝dej dzia∏ki
gruntu nale˝àcej do danej osoby, z okreÊleniem maksymalnej iloÊci drewna przewidzianego do pozyskania w okresie obowiàzywania
UPUL. Ta wielkoÊç to tzw. „etat ci´ç”.
Znajdziemy tam tak˝e wskazania dotyczàce:
a) ponownego wprowadzenia roÊlinnoÊci leÊnej (upraw leÊnych) w lasach,
b) zalesienia gruntów,
c) przebudowy drzewostanu,
d) piel´gnowania lasu,
e) ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpo˝arowej,
f) ochrony gleb i wód.
Wskazania oznaczane sà symbolami, których wyjaÊnienia mo˝na szukaç w innych
cz´Êciach UPUL.

Z czego wynika etat?

Etat ci´ç ustala si´ w trakcie prac urzàdzeniowych. To iloÊci drewna przewidziane do

Fot. RaZ

Prawo leÊne

Dokumenty gospodarki leÊnej w lasach niepaƒstwowych (I)

Wiek r´bnoÊci dla brzozy wg UPUL to 60 lat.
W Lasach Paƒstwowych to ok. 80 lat

pozyskania w drzewostanach przeznaczonych
do u˝ytkowania r´bnego oraz przedr´bnego.
Konkretne wielkoÊci liczbowe, czyli m.in.
liczba metrów szeÊciennych, jakà mo˝e wyciàç
poszczególny w∏aÊciciel, ustalane sà z zachowaniem obowiàzujàcych regu∏ i warunków u˝ytkowania lasu. Uwzgl´dniajà one cele i warunki
gospodarki leÊnej, sposoby ich realizacji ustalane osobno dla ka˝dego drzewostanu i urzàdzanego lasu oraz:
1) w przypadku u˝ytkowania r´bnego:
a) minimalnego wieku r´bnoÊci poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach
zapewniajàcego osiàgni´cie celów gospodarki leÊnej (ten wiek jest zwykle ni˝szy ni˝
w Lasach Paƒstwowych)
– 120 lat dla d´bu, jesionu, wiàzu,
– 100 lat dla buka, jod∏y,
– 80 lat dla sosny, Êwierka, modrzewia, daglezji,
klonu,
– 60 lat dla brzozy, grabu, olchy czarnej,
– 40 lat dla osiki,
– 30 lat dla topoli, olchy szarej.
b) potrzeb w zakresie przebudowy drzewostanów niezapewniajàcych osiàgni´cia celów
gospodarki leÊnej (do przebudowy, np. zbyt
lukowatych, o niew∏aÊciwym sk∏adzie gatunkowym), w tym przypadku nie uwzgl´dnia si´
minimalnego wieku wyr´bu,
c) istnienia lasów ochronnych oraz ustanowionych form ochrony przyrody,
d) nast´pstwa ci´ç kolejnych drzewostanów,
2) w przypadku u˝ytkowania przedr´bnego:
potrzeb piel´gnacyjnych oraz stanu sanitarnego lasu, przy czym za∏o˝ono, ˝e etat ci´ç
w tym przypadku nie przekroczy 20% mià˝szoÊci drzewostanu wskazanej w sporzàdzanym UPUL.
u
Piotr Skolud

W∏aÊciciel ma wp∏yw na plan
rolniczo figurujàce w ewidencji gruntów jako
las (skrót Ls) lub odwrotnie – lasy figurujàce jako u˝ytki rolnicze? W∏aÊcicielom lasów
warto podpowiedzieç o mo˝liwoÊci z∏o˝enia
wniosku do starosty o zmian´ kategorii u˝ytkowania z Ls na faktyczny rodzaj u˝ytkowania.
Bardzo wa˝na dla w∏aÊciciela b´dzie wielkoÊç dopuszczonej planem wycinki. W przypadku wyr´bu wi´kszego od planowanego
trzeba póêniej wyst´powaç o wydanie decyzji
administracyjnej.
Pilnujmy te˝, by podczas przekazywania
UPUL do opiniowania wykonawca przed∏o˝y∏ s∏owniczek, w którym objaÊni wszystkie
symbole i poj´cia oraz przedstawi opis realizacji podstawowych zadaƒ. Czytelne dla
leÊnika, nie muszà byç wcale jasne dla rolnika,
w∏aÊciciela lasu.
O tym, jak b´dzie przebiegaç opracowanie
i opiniowanie UPUL, poniekàd zdecyduje
starosta, formu∏ujàc wymagania wobec wykonawcy planu, który staje do przetargu. SIWZ

na wysokoÊç
OSposób
czym pami´taç
w lesie?

Zast´pca nadleÊniczego NadleÊnictwa Dojlidy

spodnie z wkładkà
OBezpieczne
czym pami´taç
w lesie?

Praca pilarkà spalinowà mo˝e byç przyczynà powa˝nych
urazów – ∏aƒcuch na prowadnicy p´dzi z pr´dkoÊcià ok.
20 m/sek.! Aby zminimalizowaç prawdopodobieƒstwo
powa˝nego wypadku, ka˝dy szanujàcy swoje zdrowie pilarz
pracuje w specjalnych spodniach, które, dzi´ki wyposa˝eniu w specjalnà wk∏adk´, zatrzymujà ∏aƒcuch tnàcy
pilarki spalinowej w przypadku przeci´cia nogawki. Wk∏adka sk∏ada si´ z wielkiej liczby wytrzyma∏ych w∏ókien,
które wplàtujà si´ w ∏aƒcuch pilarki (jeÊli dojdzie do
kontaktu ze spodniami), skutecznie go hamujàc. W niektórych modelach istnieje mo˝liwoÊç wymieniania zu˝ytej
wk∏adki. Spodnie nie sà tanie – cena zaczyna si´ od
ok. 170 z∏. Ale zdrowie jest jeszcze cenniejsze.
u
BSz.

Pracuj bezpiecznie – elastyczne w∏ókna spodni dla pilarza zatrzymujà rozp´dzony ∏aƒcuch.
Noga pozostaje ca∏a

Przyda si´ w lesie

Pomiar drewna

Aby zmierzyç wysokoÊç stojàcego drzewa,
co jest konieczne, aby poznaç jego mià˝szoÊç, nie potrzeba specjalistycznych urzàdzeƒ, wystarczy prosty przyrzàd porównawczy,
w∏asnor´cznie skonstruowany. Pomiar wykonuje si´ poprzez zaznaczenie na pniu
drzewa znanej wysokoÊci (np. 2 metry).
Nast´pnie nale˝y si´ oddaliç od drzewa tak,
by nasze „urzàdzenie” (blaszka, patyk, o∏ówek), trzymane na odleg∏oÊç w pe∏ni
50
wyciàgni´tej r´ki pokry∏o
si´ z odcinkiem, który wyznaczyliÊ40
my na drzewie. Nast´pnie, przesuwajàc nasz przyrzàd ku wierzcho∏kowi, pami´tamy ile razy
30
musieliÊmy go „od∏o˝yç”. Ta
liczba, pomno˝ona przez po20
czàtkowo ustalonà wysokoÊç
(2 metry) daje nam przybli˝onà
10
wysokoÊç drzewa.
Aby zwi´kszyç do0
k∏adnoÊç pomiaru, mo˝emy nasz
przyrzàd zaopatrzyç
w dodatkowà skal´, dzielàc jego d∏ugoÊç pomiarowà np. na 5 lub 10 równych
cz´Êci. Ka˝da z nich odpowiadaç b´dzie 1/5
lub 1/10 odcinka wyznaczonego na pniu (w naszym przypadku 40 lub 20 cm).
u
BSz.

niejednokrotnie okreÊla warunki, jakie musi
spe∏niç wykonawca w celu poinformowania
w∏aÊcicieli o rozpocz´ciu prac nad uproszczonym planem (przewa˝nie powiadamia si´
so∏tysów). Warunkiem do spe∏nienia powinna
byç te˝ wspó∏praca wykonawcy z nadleÊnictwem, które realizuje nadzór nad lasami prywatnymi. Istotna jest te˝ komunikacja z leÊniczym
osobiÊcie odpowiedzialnym za nadzór. Wa˝ne
jest w tym wypadku uzgodnienie wszystkich
zalesieƒ, odnowieƒ i zr´bów.
Kolejnym elementem do uwzgl´dniania
w specyfikacji jest zobligowanie wykonawcy
UPUL do sporzàdzenia zestawienia dotyczàcego zmiany kategorii u˝ytkowania gruntów
na Ls. Wykaz taki mo˝e w przysz∏oÊci pos∏u˝yç do przeklasyfikowania wskazanych gruntów.
Aktualizacja taka na pewno jest bardzo wa˝na
dla w∏aÊcicieli i nale˝y to wnikliwie sprawdziç podczas wy∏o˝enia planu w gminie. u
Jacek Bejm

Plan urzàdzenia

Elementem procedury ustanowienia uproszczonego plan urzàdzenia lasu (UPUL) jest
60-dniowy okres publicznego wy∏o˝enia jego
projektu. Plan jest wówczas dost´pny w urz´dzie gminy. To bardzo wa˝ny moment – przez
30 dni od daty wy∏o˝enia w∏aÊciciele lasów
mogà sk∏adaç swoje uwagi.
W∏aÊciciele lasów nie zawsze orientujà si´,
czym jest UPUL, jakie zawiera zapisy i jakie
mogà byç ich nast´pstwa. W takiej sytuacji godnym polecenia rozwiàzaniem podczas
opiniowania jest zorganizowanie otwartego
spotkania, na którym omawiane sà problemy
wynik∏e w trakcie prac. To czas, kiedy mo˝na
dokonaç uzgodnieƒ oraz po spotkaniu – wyjaÊniç kontrowersje na gruncie.
Na takim spotkaniu na pewno warto oczekiwaç objaÊnienia, co to sà halizny (u˝ytki leÊne
pozbawione drzewostanu pow. 5 lat) i p∏azowiny (powierzchnie o bardzo niskim zadrzewieniu) – w∏aÊciciele lasów b´dà zobligowani
je odnowiç. Czy istniejà grunty u˝ytkowane

To doÊç cz´sta propozycja dla w∏aÊcicieli prywatnych lasów w wieku
r´bnym. Oferta firmy, która handluje drewnem, wydaje si´ doÊç
wygodna – to ona organizuje ca∏e
pozyskanie, a my dostaniemy gotówk´ do r´ki.
U˝ytkowanie drzewostanu r´bnego, np. 80-letniej lub starszej sosny, to dla w∏aÊciciela
lasu najzwyczajniej w Êwiecie problem techniczny. O ile Êcinania niewielkich drzew
w trzebie˝y bez wi´kszych problemów podejmuje si´ nawet poczàtkujàcy u˝ytkownik
pilarki, to Êcinka drzew o du˝ych gabarytach jest trudniejszym zadaniem, wymagajàcym 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 zerwaç do drogi, za∏adowaç, przewieêç. Wspó∏czeÊnie na wsi, gdy w wielu gospodarstwach
jedynym Êrodkiem transportu pozosta∏ samochód osobowy, niektórym w∏aÊcicielom
lasów zwyczajnie brak mo˝liwoÊci, aby samodzielnie zajàç si´ ich u˝ytkowaniem. Oferta,
by sprzedaç drewno na pniu, bywa przyjmowana 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 formy 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 nadleÊnictwa mierzy i cechuje drewno. Pomiar wykonany przez leÊnika, dysponujàcego sprz´tem
i doÊwiadczeniem, osoby bezstronnej w relacjach sprzedajàcy-kupiec, b´dzie najbardziej
wiarygodnà pomocà.
LeÊnik nie ma jednak obowiàzku klasyfikowania 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 (klasyfikacja jakoÊciowo-wymiarowa), funkcjonuje w Lasach Paƒstwowych.
Prawid∏owe zaklasyfikowanie surowca wymaga 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 stronach internetowych, u leÊniczych i w biurze nadleÊnictw).

Grubsze jest dro˝sze
Sprzedajàc drewno na pniu, warto sprawdziç
ceny i mo˝liwie precyzyjnie okreÊliç, ile m3
drewna sprzedajemy

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 cennika NadleÊnictwa ˚ednia. 1 m3 najcieƒszej
sosny (Êrednica Êrodkowa do 24 cm) w klasie
WC0, która nadaje si´ do przerobu tartacznego, kosztuje tam 293 z∏ brutto. 1 m3 w klasie do 35 cm to 342 z∏, a w klasie najgrubszej, pow. 35 cm, to prawie o 100 z∏ wi´cej
– 390 z∏!
A jakoÊç? Najgrubsza klasa najlepszej jakoÊciowo sosny (klasa WA0) to a˝ 585 z∏.

Szacunek brakarski

Fot. D. Klawczyƒski

Zdaniem leÊnika

Sprzeda˝ drewna na pniu

Z ró˝nych wzgl´dów umowy sprzeda˝y drewna
zawierane sà jednak tak˝e na ca∏oÊç drzewostanu, 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. T´ prac´
wykonujà dwie osoby – jedna mierzy drzewa
i zaznacza te zmierzone, a druga zapisuje
wyniki. Mierzy si´ równie˝ wysokoÊci drzew
przy pomocy wysokoÊciomierza – co najmniej 30 pomiarów dla ró˝nych Êrednic. Wyrysowana na tej podstawie krzywa wysokoÊci,
odr´bna dla ka˝dego gatunku, pozwala na
odczytanie wysokoÊci dla drzewa o dowolnej pierÊnicy.
LeÊnicy od razu klasyfikujà te˝ jakoÊç stojàcych drzew.

Tablice mià˝szoÊci

Na podstawie pierÊnicy i wysokoÊci mià˝szoÊç drzew w drzewostanie mo˝na odczytaç
ze specjalnych tablic. Ksià˝ka pt. „Tablice 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 niemieckie tablice mià˝szoÊci (Massentafeln)
Grundnera-Schwappacha, opracowane jeszcze w XIX wieku.
To metoda jest tak samo dok∏adna, jak
pracoch∏onna. Na pewno mniej trudnoÊci
sprawi w jednowiekowym i jednogatunkowym drzewostanie, gdzie nie trzeba mierzyç a˝ tylu wysokoÊci drzew. OczywiÊcie
dok∏adnoÊç zale˝y od indywidualnych potrzeb 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 drzewa w swoim lesie.

Koszty kupujàcego
i obowiàzek odnowienia

W transakcji na pniu nale˝y uwzgl´dniç koszty 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 miejscowymi 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

Porad dla w∏aÊcicieli lasów prywatnych szukaj na stronie www.laspolski.net.pl/lasyprywatne . Nast´pna cz´Êç uka˝e si´ „Lesie Polskim” nr 20/2012

