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Wstęp 

Wszelkie zabiegi pielęgnacji lasu polegające na usunięciu części drzew oraz 
metody końcowego pozyskania drewna i odsłonięcia powierzchni leśnej celem jej 
wtórnego odnowienia należą do podstawowych zabiegów gospodarczych w leśni
ctwie. Wpływają one jednak znacz:ico na układy biologiczne ekosystemów leś

nych. 
Pozostałości na powierzchniach zrębowych (gałęzie z igliwiem, odcięte wie

rzchołki drzew itp.) niewykorzystane w procesie pozyskiwania drewna utrudniają 
przygotowanie gleby pod odnowienie. Dlatego też przed przystąpieniem do prac 
odnowieniowych musimy je usmqć z powierzchni. Pobierając z lasu określoną 
masc.; drzewn;1 oraz zużytkowuj:ic odpady pozrc.;bowe zubożamy ekosystem o pier
wiastki chemiczne w nich zawarte, a maj:icc znaczenie dla środowiska leśnego. 

W zależności od regionu i lokalnych tradycji pozostałości pozrębowe mog:1 
być wykorzystane w różny sposób. Najczęściej spotykaną metod:1 użytkowania 
drobnicy zrc.;bowej jest jej układanie w stosy i spalanie. Ostatnio jednak takie po
stc.;powanie traci w Polsce na znaczeniu i w wielu nadleśnictwach jest zabronione, 
szczególnie w okresie letnim. Coraz czc.;ściej pojawiają się inne formy utylizacji 
pozostałości zrc.;bowych. Niektóre nadleśnictwa posiadają specjalne maszyny do 
rozdrabniania resztek pozrc.;howych. Pozostawiona arbomasa stanowi wtedy rezer
wuar substancji pokarmowych dla zakładanej uprawy. Czasami spotykane jest 
zrc.;hkowanie pozostałości, ale wariant ten stosowany jest bardzo rzadko. 

Cel badań i ogólne założenia metodyczne 

Celem podjętych badań było określenie wpływu różnych sposobów utylizacji 
pozostałości zrębowych na zawartość podstawowych składników odżywczych (N, 
I~ K, Ca, Mg) w wierzchniej warstwie gleby oraz ustalenie wydajności i kosztów 
poszczególnych metod. Ważnym wskaźnikiem jakości siedliska leśnego jest sto
sunek wc.;gla do azotu (C : N). Im gleba jest bardziej sprawna, tym stosunek ten 
jest mniejszy. 

Założono następuj,1ce warianty doświadczeń: 
1. z powierzchni usunięto wszystkie pozostałości (gałęzie i cetynę), 
2. pozostałości rozdrobniono maszynami (rozdrabniacz Orkan-Las oraz Seppi 

SF 200) i pozostawiono na zrc.;bic, 
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3. zrębkownie pozostałych gałęzi i rozrzucenie zrębków po powierzchni, 
4. układanie pozostałości zrębowych w stosy i spalanie. 

Wyniki 

Najwyższy udział badanych pierwiastków zanotowano w górnej warstwic 
gleby (tab. 1). Im głębiej, tym udział ten jest mniejszy. Na wszystkich powierz
chniach bardzo niekorzystnie kształtował się stosunek C : N (w poziomic próch
nicznym od 41,5 : 1 do 24,8 : 1). Poziom ten charakteryzował się równie;:,, du;i.ą 
kwasowością (pH 2,7-3,4), która systematycznie maleje wraz ze wzrostem gh;bo
kości pobranych próbek. 

'fa bela I ; 'lhble l 

Zawartość podstawowych pierwiastków w glebie 
na poszczególnych powierzchniach badawczych 

Contens of the elementary nu trien ts in the forcst soll 
on the particular cxpcrimcntal arca 

Kationy o charakterze zasadowym N og. 
Wariant Poziom Cations o f basie charactc r I',(\ 'lbtal 

C:N pH,;c, 
Var iant Lcvel C a+ +- Mg ++ K• (g ·kg I) N 

(mg·din-3) (g·kg· •) (g·kg ') (% ) 

0-10 39,2 2,7 140 18,0 26,0 13,0 0,70 
I 11-30 19,8 4,4 70 I.O 1.5 15,2 0,048 

31-50 8,9 4,7 90 1,0 1,0 5,5 0,020 

0-10 21,9 3,3 160 2.4 7,0 16,U 0,162 
la IJ-30 40,0 4,4 30 l , l 1,0 18,8 0 ,009 

31-50 41,6 4,9 120 1.3 2,0 8,9 0.006 

0-10 41,5 3,4 180 10,0 18,0 19,0 0,3 
li 11-30 62,3 3,6 115 1,1 1,8 <,,2 0,05 

31 - 50 7,6 4,2 o 1,0 1,0 h. 1 O.Oli 

0- 10 30,3 3,2 240 20,6 12 ,0 6,9 0 ,36 
Ila 11-30 32,0 4,2 30 J ,4 1,0 J 1,2 O.Ol 

31-50 9,0 4,3 10 1.2 1,5 6,1 O.Ol 

0-10 24,8 3,1 180 26,0 2·1,0 25.0 0.77 
m 11 -30 9,4 4,5 70 0,9 '.Ul 6.8 0.04k 

3 1-50 215 5,R 110 0,8 I.S 5,9 0,02.\ 

0-10 30,4 J;ł ! 3'!0 ?. .8 f.0 'l..9 I 0,1 j() 

lila 11--30 26,5 4.3 90 I i.I 2,0 8.<) 

I 
0Jl23 

31 --51) l2,5 4,6 -
·' ' I I / J ~.O Sf, 0,0 20 ;\./ 

(HO 38.1 2,9 160 24 .0 2~.0 ! '.dl 

I 
U,(;7 

i V ll-30 18,4 4, '+ KO i .() !,:i :(!,{ () ,'. '. ~ 

31 -50 8,6 5,1 ;uc.i (i, 9 I > '>,'i :;,r :; 7 +,., I 
I 

i (H O 10~0 I 3.9 40 LS 1,() -/,k I ( _13 ;;) .:. 

i V1 
I I I l l -30 3 ł ,6 1 4 ,6 ! 30 l , l 2.:) '7 _g I ().{)i 2 

31 --50 21 7 4,6 :::o i.J .' .'l 1'.Cl (),()i 2 

i 
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! ! l i I --- --- ·' 
.< · usuni•;ci~ 1 powie rzchni wsrystk.icb odpadów po1.r~bowych; rcn1oval ur lh,, lurcsl rcsi,:u: d 
i :\ , Ha, l!I:1, J\,'a -- badania powtórne; rq1c:.1t f•;__! ki-:t~; 

Jl - rozd rabn ianie odpadów maszyna1ni: crush ing of the ;cs id11 ~t: hy m~1d1ip.:•--
n1 1.n ;bkowan ir.~ µ01.os ta lofr· ! ; rnzrzuc~niz: 1.n;hk/w.: r'ł po\\· i~rzd1 11 i·. chopin~ th1· r cs it111 ;1!'.-. ::1 :_ ; 

scat teri!lf chli "-~ 
u~: iad:n1 :;,_._ pr..r::r-;s t~; lo:;ci ?n;hqwy,j; \\ :~t,_~•; y i ic!1 \ J) :d~: n ;l:: pd\ n~ 1:r1 h;: !t:rn d:-; :11!d hu r; rn1;2_ 
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Rok po przeprowadzeniu utylizacji (badania powtórne) pozostałości zrębo
wych zmianie uległa zawartość podstawowych składników odżywczych, przede 
wszystkim w górnej warstwic gleby. Generalnie stwierdzono zmniejszenie się iloś
ci tych substancji. W głębszych warstwach gleby zmiany te były niewielkie. Jedy
nie udział wapnia uległ zwiększeniu (z wyjątkiem powierzchni, na której palono 
pozostałości). Zmniejszył się znacznie stosunek C : N, szczególnie na powierz
chni, gdzie przeprowadzono spalanie. 

Na rynku dostępnych jest wiele maszyn do rozdrabniania pozostałości zrę
bowych. Po przeprowadzeniu wstępnego przeglądu zdecydowano się uwzględnić 
następujące maszyny: 

Rozdrabniacz rotacyjny typ - MF 160 
Rozdrabniacz „Orkan-Las" 
Rozdrabniacz „Seppi SF 200" 
Kruszarka „Meri Crusher MJ-2.3" 
Rębarki „Farmi" 

Wydajności różnych sposobów utylizacji resztek pozrębowych przedstawio
no na rysunku I. 

1 

0,9 
0,8 
0,7 

:c 0,6 
OC) 0,5 
ro 0,4 ..c 

0,3 
0,2 

O, 1 

o 
[J 

IA li IIA Ili IV 

warianty; variant 

warianty: variant 

I - rc;cznc układanie w stosy i spalanie: piling up by hands and burning) 

J;\ - mcd1anicznc zgarnianie na wały i spalanie; mechanical piling up and burning 

Il - rozdrabnianie pozostałości maszyną SEl'PI ; crushing the residua! by SEPPI 

IIA - rozdrabnianie maszynq SEPPI pozostałości zgarni<;tych na wały; crushing the residua!, which 
bunchcd on rollcrs by SEPPI 

Ili - rozdrabnianie pozostałości 1naszy1q MI·:m CRUSHER; crushing the residua! by MER! CRU-
SI Il :R 

IV - rozdrabnianie pozostałości rc;bakiem ; chipping the forcst residua! 

Rys. I. Wydajność pracy utylizacji pozostałości zn;howych wybranymi metodami 

Fig. l. The labour productivity ot lhe ulilization of the forcst residual by choscn met
hmls 

Symulacyjne koszty pracy maszyn uwzglt;dniające również ciągnik współpra
cuj:1cy '/. dan:i maszynq przedstawiono w tabeli 2. 
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'fabela 2; "fobie 2 

Koszty pracy wybranych maszyn 
The costs of the work of the choscn machincs 

Wyszczególnienie Jednostki 
Mf--160 Scppi Meri C:rusher hm11i 250 

Specification Units 

Koszty stałe; Fixed costs (8 h) 19.23 25,76 26.73 11,92 

Koszty zm ienne; Variable costs (8 h) 52,40 57.70 58,5(1 54.60 
PLN/Mh 

Koszt całowite; lbtal costs (8 h) 7] ,63 83.46 85,50 76,52 

Koszty całkowi te; Total costs (4 h) 105,8(, 129,55 133.05 11:'i ,61 

Bazując na wyliczonych kosztach pracy i pracochłonności można policr.yć 

orientacyjne wielkości nakładów finansowych na poszczególne metody utylizacji 
odpadów pozrębowych. 

l. 

2. 
3. 
4. 

Dla wybranych sposobów ksztahuj,i si•; nastt,puj:,co: 
rozdrabniacz „ Seppi: 
rozdrabnianie odpadów zga rniqtych na wały 
rozdrabnianie odpadów po całej pow. 
rozdrabniacz „ Meri Crusher" 
zrębkowanic rębak iem „F:1rmi" 
spalanie odpadów 

Podsumowanie 

-225:\.42 Pl.N-ha i 

-759,49 PLN·lni 
-2 1 :\0,75 PLN ·lia-1 

-1510,40 Pl.N ·ha-1 

-570,00 Pl .N·ha ' 

Przeprowadzom: badania pc)l.walaj :, na :; twierdzc11i1:, i.c zagospoJarowan,c 
pm.oslałośc i na powierzchniach zn;bowycl1 w isto111y spos(>b wpływa 11:i zawan,,,;c 
składników pokarmowych w glebi:: leśnej . 

Zdecydowanie najwiqkszc i najbardziej n iekorzystn e zmiany 1.aobscrwnwann 
dla sposobu polegającego na spa laniu po,.ostajqccj drobnicy. Stosunkow<> kt>rz_v-;; 
n ic· pr,edsiawiajq sii; warian,y ronl rabnia ni't po /nSL!j,1<.:ych 1-cs1.tck spccja lnyr,, i 
n: /.dr,1hni~1cz~n:i 1,a\vieszanyo1i !l~l ci~}g11 ik~1ch . : .... , 1-, hsc,wovvan yt_: ;1 urz;!d/c(r 
wiy k:mi uwagq zash1gujc „s,:rpi SF 2()0" . .Ja ł(oi;ć pr::cy 1:.•g p ur1,qd1.c11i:: , ,;i;,; r(, .,,. 
n Je~~ pracochłoBn uS{ ł koszty :"r; do z~i~1kccp to¼'an i: ; 

f~~ rtL</.l1.ri< ~i '"ivh:·~l r.·· ru sllc !''" \\1yd:tj:: :-;(~; hyć n :1j: n1:1 ~:.1 11rl.ydal.!L1 d<~ r·• )/!.l!·;.; J,_ 

u1J ! t ~:t ',">dpacL)vv-· zn;bo~vy :-:1 :;:;_; ,,v·1_gJi,.• '-- i1. , · ·,: 1. '"'' } :~cd('! pr; t,_· ~H.: h it >n n < ł< l:: ( t ::.-.: . .2)h·i·,; f ) 
c1n~/ . . /:\.vi:r1.a n:.: ? ty1n ./V"'ic:-ksz(HH .. ~ naLL: dy fl! i,,n~, .\,• ·~·-

Pe\VIL' prnblcri·.: y Y\ 'Y')i.~.;pu;'.1 pr ··~.r : .. (:/.d ~·~ihni;!n >l ,·H.Jp;id(l\v ~-u:;dr:~hn i:.. .,_'/:_::· 
n, tnc:•j nyr'. 1 I\.-·fr l 6J, Pc,s1d ci :•,l (P l US\'I(Hl\\''P 1 ';,I !!·:':-). rn-.,,t!:··d )ril~d ;~ ·y) ;\, 
i~:i· je _::;'. \,:-, sLtni ~. >'.l J·\),:1tI:J\:\1a(: \V)'· :i.\Z )'•.·'l i}i 1 JiiK t,\ v1 : t\r :<1:i:·1·i~) p :·~t!.·'.; \~-· .:~( i U!"': 

ni :, v ,.1 takinl t;•rcn1c- .:~_ ,z-· _j c ;-,t (;fckty-\.1
/ ·,,, . 

r=-r_rL;..:~r,ny~.~ 1 rna n ~_::t TI H:n : c :n p~ )wy/.~~ ... y~ -i ~ n ie , .: ,:. ł t -' 1 \ ·, :/;,F: j 1 „Hi ~1~1<..i',IV· · p i:':';--( : :·~-. ._ 

~;v,. !.i kn;1;cc r,n:_-•,; .~'. \vi~..:· inkr n tu c·it:·, p ri t:j:iZLLi c l;_~(!n ik! .,\'v !1, :·h )W!t' ric l11'1 .'r\ 
-.,,· i. i / /.~)~: ,,. c~~t.)\v.:nl)/lr ,i z ui_'.ln ur:.:-.~; '.,.L0 c1n;tn-u r ol.d:-n ·\1n1~1_i; :1..j-·1;1L : JD(!:llko,v -~ \iV'. f L 

\.'\ ! ~-·, t ,iJH kdJ,; r•·.)\A/·.,\ J uj·· ' ;;r/ _,;~ic:-;/,~~ n ic v\,'j •~'( /C:t i l <:j \V:Jrst\;,.--.,., f!y .. ( )_. 

', ·., -:~ "! -; ;\\ ~:!inunuj~.' ;1 :0 ... '~~t .. ')~·:-; '...)i:"i.::Ln>J~~\_, /,y \1.' I~' ::t~ij .:~ ... --. V/ Pł .> 1•/ 41., .. ··.v.__:1(· 1) 11 1 :\ 'H•. 
L.· .:.~· .. v,.::;~gL.>.L...l v.:y-;_\ ,_;i: :-;:,\.' , "/,_-. !)~ir t.t/ iC_j ''dPU\;;,,- Jc \1n ~, yi,; )'i';'•/ /t'(,,' ! 1!\ ( !h 

i f, ) / ,.~:;c.~-:.~.:•,-, .,i, t-( 1,\·.l f\, 

• • I• .~ , ', f' ~·• 
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stosując nastc;puj,1c1 metodc; postc;powania: resztki pozrc;bowe są zgarniane bądź 
układane na wały, a nastc;pnic wzdłuż nich przejeżdża przewoźny rębak, który od 
razu z rynny zsypowej rozrzuca zrębki po powierzchni zrębu. Rębaki przystoso
wane do tego typu zadali produkuje mic;dzy innymi szwedzka firma "Bruks". 

Pozostałości zrc;bowc mogą być wykorzystane jako źródło energii. Specjalne 
maszyny pakietuj,) drobnice; zrc;bową w baloty o długości ok. 3 m, średnicy 60-80 
cm i wadze 300-700 kg [URBANIAK 2002]. Pakiety są zrywane fmwardcrami do 
drogi wywozowej, a następnie wywożone do elektrowni, gdzie zostają spalone. 
Maszyny pakietujące zbudowane na bazie forwardcra produkują firmy Rottne 
(Wood Pac 800 ) oraz Timbcrjack (Fiberpac FB 370). 
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Streszczenie 

Pozostałości na powierzchniach zn,bowych (gałęzie, odcięte wierzchołki 

itp.) niewykorzystane w procesie pozyskiwania drewna utrudniają przygotowanie 
gleby pod odnowienia. W zależności od regionu i lokalnych tradycji pozostałości 
zrc;bowe s,1 wykorzystywane w ró:i.ny sposób. Najczęściej były układane w stosy i 
palone. Ostatnio ta metoda traci na znaczeniu, a w wielu rejonach Polski jest 
zabroniona. Coraz c1.ąściej pozostałości zrąbowe sq rozdrabniane specjalnymi 
maszynami. W zależności od wariantu pozostają one na powierzchni lub są wywo
żcrne i mog,1 stanowić źródło energii, Poszczególne metody utylizacji pozostałości 
\vywicraj:1 znacz:1cy wpływ na ekosystem leśny, maj,J różną wydajność i przydat
ność w konkretnych warunkach . 

M/\N/\G/\MENT OF FOREST RESIDUES 

Jarosław Sadowski 
Departmcnt of Forest Utilization, Warsaw /\gricultural University, Warszawa 

Kcv worlls: forcst rcsiducs, nutricnts, forest rcsiducs utilization machincs 

Summary 

The lorcst rcsiducs in the felling arca (branches, cui off tree-tops) not uscd 
m the wood harvesting process make difficult the soi! preparation for 
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regeneration of the forest. Depending on the arca and a loca I tradition the forcst 
residues are utilized in diffcrent way. 

They can be put in pile and burncd. This method has reccntly lost its 
importance and in many regions of Poland was forbiddcn. 

The mare popular method of the utilization is crushing the forcst residues 
by special machines. Depending on the particular variant they can stay in the 
forest or can be transported outside and used as the source of energy. The using 
of the particular utilization method of forest residucs havc a significant influence 
on the forest ecosystem. Moreover, cach of the method is charactcrizcd by dif
fcrent labour productivity and usability in the particular circumstanccs. 
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