
U POLUDNIOWYCH SASIADOW 

Przytaczamy fragmenty artykułu J. Jindra zatytułowany „Perspektywy wy- 
korzystania maszyn uniwersalnych w leśnictwie Czechosłowacji” i zamieszczonego 
w trzecim numerze (z 1976 r.) kwartalnika „Międzynarodowe Czasopismo Rolnicze”. 

„Warunki gospodarowania w lasach CSRS ograniczają w znacznym stopniu 
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wykorzystywanie uniwersalnych maszyn do pozyskania drewna. Z ogólnej ро- 
wierzchni 4,3 mln ha lasów na lasy nizinne przypada 5,2%, na tereny pagórkowate 
60,4% i na góry 34,4%. Około 20% lasów ma charakter lasów specjalnego prze- 
znaczenia, w których zakazane są zręby zupełne. Zgodnie z ustawodawstwem ]е<- 
nym powierzchnia zrębu zupełnego nie może przekraczać 0,5 ha (...) Ograniczenie 
stosowania maszyn uniwersalnych wynika również z charakteru składu gatunko- 
wego lasów. W lasach CSRS rośnie ponad 20 gatunków drzew, w tym ok. 36% 
gatunków liściastych o znaczeniu gospodarczym (..) Charakter użytkowania lasów 
i struktury organizacyjnej ich zarządzania stwarza dogodne warunki do stosowania 
postępowej techniki z zakresu pozyskiwania drewna. Gospodarka leśna w naszym 
kraju jest administrowana przez organy państwowe. Powierzchnia gospodarstw 
leśnych (lesni zavod) wynosi 15—30 tys. ha, a przedsiębiorstwa leśne (lesni sprava) 
obejmują powierzchnię 220—500 tys. ha i pozyskują rocznie 800—2000 tys. m sześć. 
drewna. W tych warunkach istnieją możliwości stosowania drogich, ale bardzo 
wydajnych maszyn. | 

Poziom techniczny na zrębach i w transporcie drewna. Współczesna technika 
w CSRS opiera się na wykorzystywaniu specjalnych maszyn przeznaczonych do 
wykorzystywania poszczególnych operacji produkcyjnych. W większości przypadków 
wykorzystuje się maszyny skonstruowane lub przystosowane do pracy w lesie (...) 
Do nowych postępowych elementów w technice pozyskiwania i transportu mate- 
riałów drzewnych w CSRS w ostatnim okresie można zaliczyć udoskonalenie uni- 
wersalnych ciągników kołowych do zrywki drewna przez zastosowanie zdalnego 

sterowania silnika i wciągarki, wykorzystanie ciągników leśnych wyposażonych 

w hydrauliczne urządzenia do zrywki i załadunku drewna, hydraulicznej ładowarki 

drewna zamontowanej na samochodach wywozowych, zastosowanie ładowarek czo- 

łowych w lesie i na składnicach drewna oraz mechanizację korowania drewna. 

Blisko 60% drewna pozyskuje się w naszym kraju w postaci całych dłużyc, 

a 40% — w postaci sortymentów drzewnych. W wyjątkowych przypadkach trans- 

portuje się drewno w postaci całych drzew, wraz z gałęziami (...) Konieczność 

przyspieszenia tempa dalszej mechanizacji prac przy pozyskiwaniu drewna w CSRS 

wynika z wzrastającego niedoboru robotników leśnych (...) W CSRS dotychczas 
zajmowano się tylko w sposób orientacyjny sprawą zastosowania uniwersalnych 

maszyn do pozyskiwania drewna. W tym celu od 1965 r. badano w ciągu kilku 

następnych lat kanadyjską maszynę zrębową „Vit Feller Buncher”. Następnie przy- 

stąpiono do badania szwedzkiej okrzesywarki ,„„Logma”, zachodnioniemieckiej FA-35 

i niektórych innych typów maszyn zrębowych. 

Podstawowe wskaźniki techniczne i technologiczne maszyn uniwersalnych 

współczesnych typów świadczą o tym, że ich możliwości zastosowania w różnych 

warunkach są ograniczone. Z reguły maszyny te nadają się do wykorzystania 
w stosunkowo łatwych warunkach na terenach nizinnych oraz na zrębach zupeł- 

nych (..) Mimo tych ograniczeń w stosowaniu maszyn uniwersalnych można prze- 
widywać i efektywnie wykorzystać określone typy maszyn (...)”. 

Opracował: Adam J. Karwowski 
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