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Abstract: The work concerns the analysis of the costs of forest regeneration in the 
Chocianów Forest Division in years 2004-2008. Reforestation works were 
performed by using the clear felling and felling complex. The data was divided into 
costs associated with labor and material as planting stock in the distinction of 
specified types of forest habitats. Statistical analysis was performed to determine 
whether factors such as habitat, type of felling and habitat type of felling have an 
impact on the diversity of respondents costs.

WSTĘP
Gospodarstwo leśne jako zorganizowana forma użytkowania i odnawiania lasu 

powstało w Europie w XVII wieku. Przyczyniła się do tego obawa o brak drewna, na 
którego wzrastało gwałtownie zapotrzebowanie w związku z rozwojem cywilizacji 
ludzkiej. Z tego względu pierwsze zasady prowadzenia gospodarki leśnej zostały 
podporządkowane funkcji produkcyjnej, a w konsekwencji tego produktywność 
zasobów leśnych stanowiła podstawowe kryterium oceny efektywności gospodarki 
leśnej. Jedną z najbardziej znanych zasad w owym czasie była zasada trwałości lasu 
i jego użytkowania sformułowana przez Carlowitza w 1713 roku [Piekutin, Parzyk 
2007]. 

Obecnie trwały i zrównoważony rozwój gospodarki leśnej wymaga stałego 
zwiększania zasobów leśnych. Proces ten przebiega w wyniku wzrostu 
produkcyjności lasów, wyrażonego przyrostem bieżącym miąższości 
drzewostanów oraz w drodze stałego odnawiania i zalesiania powierzchni leśnej 
[Szramka 2005]. Jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest stosowanie 
różnych metod odnowienia lasu. Koszty związane z pracami odnowieniowymi 
zależą przede wszystkim od rodzaju siedliska: żyzność, wilgotność i wysokość nad 
poziomem morza oraz stopnia uszkodzenia przez przemysł. Konieczna jest zatem 
systematyczna analiza kosztów odnowienia lasu oraz rozpoznanie czynników 
wpływających na ich poziom i strukturę [Glura i inni 2000; Ziemblicki 2003]. 
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Umożliwia to wówczas prawidłowe podejmowanie decyzji związanych z 
wykonywaniem prac hodowlano-odnowieniowych. Koszty charakteryzują bowiem 
gospodarność nadleśnictwa, ponieważ w nich znajduje odzwierciedlenie 
racjonalność działań prawie na wszystkich poziomach zarządzania. Do 
podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych konieczna jest znajomość 
ponoszonych kosztów, na których poziom istotny wpływ mają warunki 
przyrodniczo-leśne, gdyż decydują one o poziomie efektywności prac 
gospodarczo-leśnych [Kocel 1998; Kocel 2004]. 

Celem niniejszej pracy jest analiza kosztów odnowienia lasu w Nadleśnictwie 
Chocianów w latach 2004-2008 dla odnowień wykonanych rębniami zupełnymi i 
złożonymi. Zebrane dane zostały podzielone na koszty związane z robocizną oraz 
materiałem sadzeniowym w rozróżnieniu na główne typy siedlisk leśnych, 
występujące w badanym obiekcie. Przeprowadzono ponadto analizy statystyczne w 
celu określenia, czy czynniki tj. siedlisko, rodzaj rębni oraz ich interakcja mają 
wpływ na zróżnicowanie badanych kosztów. 

MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ
Obiektem badawczym było Nadleśnictwo Chocianów, obejmujące 

południowo-wschodni fragment Borów Dolnośląskich. Nadleśnictwo położone jest 
w V Śląskiej Krainie Przyrodniczo-leśnej w I Dzielnicy Równiny Dolnośląskiej, w 
mezoregionie Borów Dolnośląskich. Wchodzi ono w skład Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych we Wrocławiu. Całkowita powierzchnia Nadleśnictwa 
Chocianów wynosi obecnie  20 489 ha, z czego powierzchnia leśna to 20 059 ha. 
Duży udział stanowią lasy ochronne o powierzchni 6644,39 ha, pozostałe 13 414,61 
ha to lasy gospodarcze. Dominującym siedliskiem na terenie Nadleśnictwa 
Chocianów, obejmującym ok. 41% powierzchni, jest bór świeży oraz kolejno bór 
mieszany wilgotny, zajmujący ok. 23% powierzchni, a także bór mieszany świeży 
ok.13% oraz inne.Przedmiotem badań były koszty odnowienia lasu w 
Nadleśnictwie Chocianów w latach 2004-2008. Do badań zostały wykorzystane 
wszystkie powierzchnie odnawiane w wymienionym okresie, a dane źródłowe 
dotyczące kosztów tychże prac i innych wielkości uzyskano z Systemu 
Informatycznego Lasów Państwowych (SILP). Przeanalizowano koszty 
jednostkowe związane z robocizną (określanej jako czynności) oraz materiałem 
sadzeniowym w zależności od przyjętego sposobu odnawiania powierzchni leśnej 
dla badanych typów siedlisk leśnych. Badaniami objęto następujące typy siedlisk 
leśnych: Bśw, BMśw, BMw, LMśw, LMw oraz Lw.

Dla celów badawczych posłużono się syntetycznymi kosztami jednostkowymi 
(zł/ha), odnoszącymi się całościowo do czynności związanych z robocizną przy 
zakładaniu odnowień (sadzenie pod kostur i w jamki, dołowanie, dowóz, 
wykopanie dołu) oraz związanymi z materiałami wykorzystanymi do ich 
przeprowadzenia, bez rozróżnienia na ich strukturę wewnętrzną. Do kosztów 
czynności nie wliczano kosztów wyprzedzającego przygotowania powierzchni 
odnowieniowych ze względu na nieznaczne ich zróżnicowanie dla zastosowanych 
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sposobów odnowienia czy jakości siedliska. Natomiast do kosztów materiałów 
zaliczono przede wszystkim wartość sadzonek, a w szczególności sosny, której 
udział w składzie gatunkowym w nadleśnictwie wynosi prawie 70%.

W celu zobrazowania dynamiki czasowej dla analizowanych lat (2004-
2008) wykorzystane zostaną wyżej wymienione koszty jednostkowe związane z 
pracami odnowieniowymi przeprowadzonymi w Nadleśnictwie Chocianów. 
Kolejne analizy dotyczą określenia wpływu dwóch czynników (typ siedliskowy 
lasu i grupa czynności, czyli rodzaj zastosowanej rębni) na różnicowanie się 
kosztów jednostkowych materiałów i czynności. W związku z tym do dalszych 
analiz użyto wszystkich odnawianych powierzchni z badanego okresu 2004-2008, 
wyliczając średnie koszty jednostkowe dla całego okresu badawczego. 
Uwzględnienie roku jako czynnika powtarzalności danych umożliwi dokonanie 
prawidłowej analizy statystycznej danych, zgodnych z założonymi podczas 
testowania hipotezami. W analizowanych okresie wartości kosztów mogą być 
porównywane ze sobą, gdyż inflacja w owym okresie wahała się nieznacznie, a 
ilość obserwacji była zbliżona we wszystkich badanych typach siedliskowych lasu. 

W ramach wnioskowania statystycznego przeprowadzono weryfikację 
założonych hipotez ogólnych:

· Hipoteza zerowa  –  Ho

·

 dla  i, j =1,... n

gdzie:  jest wartością oczekiwaną badanej cechy (koszty) w porównywanych 
dwóch czynnikach różnicujących (typ siedliskowy lasu i rodzaj rębni), a n jest 
liczbą obiektów (odnawianych wydzieleń).

W związku z powyższym skonstruowano model analizy wariancji z dwoma 
kierunkami klasyfikacji, mogącymi wpływać na zróżnicowanie kosztów 
jednostkowych. Wzięto pod uwagę również interakcje obu tych czynników w 
odniesieniu do zmiennej obserwowanej (koszty). W wielu dziedzinach badań 
poziom istotności równy α=0,05 jest przyjmowany jako graniczna wartość 
akceptowalnego poziomu błędu odrzucenia hipotezy zerowej [Kala 2002]. 

Celem analizy wariancji jest testowanie statystycznej istotności różnic 
pomiędzy średnimi wartościami kosztów dla poziomów klasyfikacji. Testowanie 
pod kątem istotności statystycznej badanych cech w założonym modelu prowadzi 
do uzyskania wartości prawdopodobieństwa testowego p. Wartość poziomu-p 
stanowi malejący wskaźnik wiarygodności otrzymanych rezultatów. Przy 
założonym poziomie istotności α=0,05, uzyskanie wartości poziomu-p<0,05 
oznaczają, że średnie dla poszczególnych poziomów klasyfikacji różnią się 
pomiędzy sobą istotnie, a przy wartości p<0,01 wysoce istotnie. Stąd jest wtedy 
podstawa do odrzucenia hipotezy zerowej zakładającej, że nie ma różnic pomiędzy 
średnimi w przebadanej próbie i zaakceptowanie hipotezy alternatywnej.

Zazwyczaj po otrzymaniu istotnej wartości testu należy sprawdzić, które 
średnie różnią się od siebie istotnie. W tym celu można przeprowadzić tzw. testy po 
analizie wariancji (post-hoc). Po przeprowadzeniu analizy wariancji, w przypadku 

:

Hipoteza alternatywna  –  H :1

,

nm
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stwierdzenia istotności statystycznej rozpatrywanego czynnika, przeprowadzono 
test HSD Tukeya, na podstawie którego można wyznaczyć grupy jednorodne, czyli 
grupy nierozróżnialne ze względu na badaną cechę (dla wyróżnionych poziomów 
opisywanego czynnika różnicującego). Wszystkich obliczeń dokonano pakietem 
STATISTICA 10.0 [2011].

WYNIKI BADAŃ
Analizę kosztów odnowienia lasu w Nadleśnictwie Chocianów 

przeprowadzono dla lat 2004-2008, na podstawie 242 prób (wydzieleń leśnych). 
Przeanalizowano koszty związane z robocizną (czynności) oraz materiałem 
sadzeniowym dla odnowień założonych przy pomocy rębni zupełnych (181 
wydzieleń) i złożonych (61) według wyszczególnionych w metodyce badawczej 
typów siedliskowych lasów (od 75 dla Bśw do 17 powierzchni dla Lw).

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że koszty jednostkowe 
związane z robocizną i materiałem sadzeniowym w badanym okresie były 
zróżnicowane w zależności od zastosowanej rębni (ryc.1 i 2). Biorąc pod uwagę 
dynamikę zmian w czasie można zauważyć, iż koszty czynności i materiałów 
wykazywały ogólnie tendencję wzrostową, z niewielkimi spadkami w 
poszczególnych latach.

Z analizy danych dotyczących kosztów czynności w poszczególnych latach 
wynika, iż koszty jednostkowe wynosiły średnio od 860 zł/ha (2005) do 1362 zł/ha 
(2008) dla odnowień w rębniach zupełnych, natomiast ich wartości w odnowieniach 
zakładanych przy zastosowaniu rębni złożonych wynosiły od 1410 zł/ha (2004) do 
2369 zł/ha (2008) dla badanych typów siedlisk leśnych. Ogólnie w badanym okresie 
koszty robocizny były znacznie niższe przy odnowieniach w rębniach zupełnych o 
640 zł/ha w stosunku do kosztów dla odnowień w rębniach złożonych.

Ryc. 1. Koszty jednostkowe czynności dla odnowień w rębniach zupełnych oraz w rębniach 
złożonych w latach 2004-2008
Źródło: Opracowanie własne
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Ryc. 2. Koszty jednostkowe materiałów dla odnowień w rębniach zupełnych oraz w 
rębniach złożonych w latach 2004-2008
Źródło: Opracowanie własne

Koszty jednostkowe materiałów mieściły się w przedziale od 794 zł/ha (2004) 
do 1541 zł/ha (2008) dla odnowień w rębniach zupełnych, natomiast koszty 
materiałów dla odnowień w rębniach złożonych kształtowały się w przedziale od 
1807 zł/ha (2004) do 2491 zł/ha (2008) dla badanych typów siedlisk leśnych. 
Ogólnie koszty materiałów były niższe przy odnowieniu w rębniach zupełnych o 
1019 zł/ha w stosunku do kosztów dla odnowień w rębniach złożonych w 
analizowanym okresie. 

W kolejnym etapie badań przeprowadzono statystyczną analizę danych 
stosując jednowymiarową, dwuczynnikową analizę wariancji dla 

Ryc. 3. Koszty jednostkowe czynności (średnia i błąd standardowy średniej) dla odnowień 
w rębniach zupełnych oraz w rębniach złożonych za lata 2004-2008 w Nadleśnictwie 
Chocianów
Źródło: Opracowanie własne.
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wyszczególnionych kosztów odnowienia lasu. W wyniku przeprowadzonego testu 
istotności dla kosztów jednostkowych związanych z robocizną, możemy 
stwierdzić, że determinujący wpływ na ich zróżnicowanie wartości miał rodzaj 
odnowienia (p=0,005). Pozostałe czynniki tj. typ siedliskowy lasu oraz interakcja 
siedliska z rodzajem rębni nie miały istotnego wpływu na badaną zmienną (p>0,05). 
Na rycinie 3 przedstawiono zróżnicowanie kosztów w badanym okresie ze względu 
na rodzaj zastosowanego sposobu odnowienia lasu. Dla odnowień w rębniach 
zupełnych średni koszt jednostkowy robocizny osiągnął wartość 1017,50 zł/ha, 
natomiast w odnowieniu rębniami złożonymi 1657,92 zł/ha. 

Na ryc. 4 przedstawiono porównanie średnich kosztów robocizny dla 
wyszczególnionych typów siedliskowych lasu odpowiednio dla rodzajów 
zastosowanego sposobu odnowienia. Wartości kosztów wahały się od 871 zł/ha 
(Bśw) do 1659 zł/ha (Lw) w przypadku rębni zupełnych, natomiast w odniesieniu 
do rębni złożonych wartości te oscylowały od 1138 zł/ha (Bśw) do 1735 zł/ha 
(BMśw).

Po przeprowadzeniu dwuczynnikowego testu istotności dla kosztów 
jednostkowych materiałów, można stwierdzić, iż determinujący wpływ na 
zróżnicowanie kosztów miał rodzaj odnowienia, siedlisko, a także interakcja 
siedliska z zastosowaną rębnią. W przypadku typu siedliskowego lasu wartość 
p=0,01, dla sposobu odnowienia p<0,001 (wysoce istotnie różnicujący czynnik), 
natomiast dla interakcji obu tych czynników wartość p=0,05.

Analizując dane, które zostały przedstawione na rycinie 5, zaobserwowano 
istotne różnice kosztów materiałów w zależności od przyjętego sposobu 
odnowienia. Dla odnowień w rębniach zupełnych średni koszt jednostkowy 
materiałów uzyskał wartości 1094,10 zł/ha, natomiast w odnowieniu rębniami 
złożonymi 2113,04 zł/ha. 

 

Ryc. 4. Koszty jednostkowe czynności (średnia i błąd standardowy średniej) według typów 
siedlisk leśnych i zastosowanej rębni za lata 2004-2008 w Nadleśnictwie Chocianów
Źródło: Opracowanie własne.
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Ryc. 5. Koszty jednostkowe materiałów (średnia i błąd standardowy średniej) dla odnowień 
w rębniach zupełnych oraz w rębniach złożonych za lata 2004-2008 w Nadleśnictwie 
Chocianów
Źródło: Opracowanie własne.

Zróżnicowanie kosztów jednostkowych materiałów dla całego okresu 
badawczego ze względu na oba czynniki różnicujące (typ siedliskowy lasu i rodzaj 
rębni) zostały przedstawione na rycinie 6. Najniższe średnie koszty zaobserwowano 
na siedlisku Bśw (866 zł/ha), zaś najwyższe na Lw (2135 zł/ha) w ramach rębni 
zupełnych. Natomiast analizując rębnie złożone to najniższe koszty materiałów 
zaobserwowano na siedlisku Bśw (1367 zł/ha), a najwyższe na LMśw (2273 zł/ha) i 

Ryc. 6. Koszty jednostkowe materiałów (średnia i błąd standardowy średniej) według
typów siedlisk leśnych i zastosowanej rębni za lata 2004-2008 w Nadleśnictwie Chocianów.
Źródło: Opracowanie własne.
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Tab. 1. Grupy jednorodne wyznaczone testem HSD Tukeya dla średnich kosztów
jednostkowych materiałów

TSL
 

Grupa czynności
 Średnie koszty jedn.

 

materiałów (zł/ha)
 1

 
2

 
3

 
4

 

Bśw Rębnie zupełne 865,62   ****   

BMśw Rębnie zupełne 1162,14   ****  ****   

LMw Rębnie zupełne 1195,11   ****  ****  ****  
BMw

 
Rębnie zupełne

 
1230,12

  
****

   
Bśw

 
Rębnie złożone

 
1366,73

 
****

 
****

 
****

 
****

 
LMśw

 

Rębnie zupełne

 

1716,48

 

****

 

****

 

****

 

****

 Lw

 

Rębnie złożone

 

1773,39

 

****

   

****

 BMw

 

Rębnie złożone

 

2041,34

 

****

 

****

 

****

 

****

 LMw

 

Rębnie złożone

 

2103,79

 

****

    
Lw

 

Rębnie zupełne

 

2134,61

 

****

 

****

  

****

 
LMśw

 

Rębnie złożone

 

2273,43

 

****

    
BMśw

 

Rębnie złożone

 

2293,87

 

****

    
BMśw (2294 zł/ha). W tabeli 1 zaprezentowane zostały grupy jednorodne 
(nierozróżnialne ze względu na badaną cechę) ze względu na dwa czynniki 
różnicujące badaną zmienną (koszty materiałów).

DYSKUSJA 
Przeprowadzone w niniejszej pracy analizy dotyczące kosztów robocizny i 

materiałów miały na celu pokazanie najkorzystniejszego pod względem 
ekonomicznym odnowienia powierzchni leśnej na przykładzie wybranego 
nadleśnictwa. Poznanie, a co za tym idzie świadome kształtowanie ich wielkości 
może być pomocne przy podejmowaniu przyszłych decyzji. W pierwszej kolejności 
analizowano koszty czynności z rozbiciem na badane lata oraz średnio dla całego 
okresu. Koszty związane z robocizną były znacznie niższe w trakcie prac 
odnowieniowych w rębniach zupełnych w stosunku do kosztów dla odnowień w 
rębniach złożonych. Wynika to faktu, że odnawianie powierzchni w rębniach 
zupełnych stwarza warunki na łatwiejszą organizację i prostotę wykonania prac, w 
wyniku czego pracochłonność charakteryzuje się niższymi nakładami pracy.

Analiza średnich kosztów czynności dla 5 lat dla badanych typów siedlisk 
leśnych dla odnowień w rębniach zupełnych i złożonych wykazała, że najmniejsze 
koszty uzyskano na Bśw. Natomiast największe wartości wystąpiły na siedlisku Lw 
w przypadku odnowień w rębniach zupełnych, a dla odnowień w rębniach 
złożonych na siedlisku BMśw. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, 

Źródło: Opracowanie własne.
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że wraz ze wzrostem żyzności siedliska wzrastają koszty czynności odnawiania 
powierzchni leśnej. Średnie koszty czynności dla odnowień w rębniach złożonych i 
zupełnych na siedliskach Bśw i LMśw miały zbliżone wartości w porównaniu z 
kosztami prac dla typów siedlisk leśnych przedstawionych przez Białczyka i 
Molendowskiego [2006]. 

Podobnie jak w przypadku kosztów robocizny, również i koszty materiałów w 
poszczególnych latach są znacznie niższe dla odnowień w rębniach zupełnych w 
stosunku do rębni złożonych. Na podstawie analizy kosztów materiałów dla całego 
okresu badawczego stwierdzono, że najmniejsze koszty uzyskano na siedlisku Bśw 
dla każdego rodzaju rębni. Natomiast największe wartości uzyskano dla odnowień 
w rębniach zupełnych na siedlisku Lw, a dla odnowień w rębniach złożonych na 
siedlisku BMśw i LMśw. Wynika to stąd, że w Nadleśnictwie Chocianów przeważa 
udział siedlisk borowych z dominującym udziałem sosny, która jest tańsza w 
porównaniu z gatunkami liściastymi wysadzanymi na żyźniejszych siedliskach. 
Podczas odnawiania powierzchni leśnej należy zwrócić uwagę na wiek sadzonek, 
który determinuje odpowiednie koszty. Nawiązując do artykułu Szafińskiego 
[2004] warto wspomnieć, iż koszt założenia uprawy z udziałem sosny jednoletniej 
był znacząco mniejszy w odniesieniu do upraw z sosną dwuletnią. Według tego 
autora pracochłonność sadzenia jednolatek była ponad dwukrotnie mniejsza w 
porównaniu z sadzeniem wielolatków. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne 
oraz warunki przyrodnicze panujące w Nadleśnictwie Chocianów, w którym 
znaczący udział w składzie gatunkowym stanowi sosna, warto zastanowić się na 
wyborem sposobu odnowienia z uwzględnieniem zasad hodowli lasu.

W dalszym etapie pracy próbowano rozstrzygnąć kwestię, czy spośród 
badanych czynników tj. grupa czynności (rodzaj zastosowanej rębni), siedlisko 
oraz interakcja siedliska z grupą czynności miały wpływ na różnicowanie się 
badanych kosztów jednostkowych robocizny i materiałów. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy wariancji można stwierdzić, że spośród badanych 
czynników tylko grupa czynności (rodzaj odnowienia) miała wpływ na zmienność 
badanych kosztów jednostkowych robocizny, natomiast wpływ na zróżnicowanie 
kosztów jednostkowych materiałów miały oba czynniki tj. siedlisko oraz rodzaj 
rębni, zarówno osobno, jak i z uwzględnieniem ich jednoczesnego oddziaływania. 
Porównując otrzymane wyniki badań z wynikami analizy przeprowadzonymi przez 
Glurę i Molińskiego [2003], należy potwierdzić fakt, iż istotnym czynnikiem 
mającym wpływ na zróżnicowaną pracochłonność oraz kosztochłonność miały 
warunki przyrodnicze tj. siedlisko oraz sposób odnawiania powierzchni leśnej.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Sterowanie kosztami produkcji, czyli świadome kształtowanie ich poziomu, 

jest w gospodarce rynkowej nie tylko ważne i potrzebne, ale wręcz konieczne do 
prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Coraz ostrzejsza konkurencja krajowa i 
zagraniczna wymaga wszechstronnej racjonalizacji kosztów, a zwłaszcza 
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jednostkowych kosztów produkcji przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnej 
jakości produktów [Kocel, Kirsten 1998; Magiera 1997].

Dodatkowo należy pamiętać, że racjonalność ekonomiczna powinna brać pod 
uwagę nie tylko doraźne efekty, zwłaszcza finansowe, uzyskane w wyniku 
wykonania bądź zaniechania określonych czynności, ale przede wszystkim 
powinna uwzględniać wpływ określonych poczynań na efekty końcowe, mierzone 
rozmiarami i jakością wytwarzanej produkcji [Szramka 2005].
Podsumowując przeprowadzone analizy i wykorzystując doświadczenia innych 
autorów, można wyciągnąć następujące stwierdzenia i wnioski:

· W rozpatrywanym okresie badawczym stwierdzono wyższe koszty 
(czynności i materiałów) dla odnowień rębniami złożonymi w badanych 
typach siedlisk leśnych w stosunku do odnowień wykonanych w  rębniami 
zupełnymi.

· Efektywniejsze pod względem ekonomicznym jest odnawianie 
powierzchni leśnej rębniami zupełnymi niż rębniami złożonymi, gdzie 
pracochłonność oraz kosztochłonność charakteryzują się mniejszymi 
nakładami pracy.

· Wraz ze wzrostem żyzności siedliska rośnie wskaźnik trudności 
odnawiania powierzchni leśnej, wzrastają koszty jednostkowe materialne i 
niematerialne.

· Pogłębiona (szczegółowa) analiza kosztów odnowienia lasu oraz ich dalsze 
badanie może stanowić podstawę przy podejmowaniu przyszłych decyzji w 
zakresie prac odnowieniowych.
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STRESZCZENIE
Praca dotyczy analizy kosztów odnowienia lasu w Nadleśnictwie Chocianów 

w latach 2004-2008. Badaniami objęto następujące typy siedlisk leśnych: Bśw, 
BMśw, BMw, LMśw, LMw oraz Lw. Prace odnowieniowe wykonywano przy 
zastosowaniu rębni zupełnych i rębni złożonych. Dane zostały podzielone na koszty 
związane z robocizną oraz materiałem sadzeniowym w rozróżnieniu na 
wyszczególnione typy siedlisk leśnych. Przeprowadzono analizy statystyczne w 
celu określenia, czy dane czynniki tj. siedlisko, rodzaj rębni a także interakcja obu 
tych czynników mają wpływ na zróżnicowanie badanych kosztów.

Koszty związane z robocizną oraz materiałami były znacznie niższe w trakcie 
prac odnowieniowych w rębniach zupełnych w stosunku do kosztów w rębniach 
złożonych. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że spośród 
badanych czynników tylko rodzaj odnowienia miał wpływ na zmienność badanych 
kosztów jednostkowych robocizny. Natomiast istotny wpływ na zróżnicowanie 
kosztów jednostkowych materiałów miały oba czynniki tj. siedlisko oraz rodzaj 
zastosowanej rębni. 

SUMMARY
The work concerns the analysis of the costs of forest regeneration in the 

Chocianów Forest Division in years 2004-2008. The study included the following 
types of forest habitats: Bśw, BMśw, BMw, LMśw, LMw and Lw. Reforestation 
works were performed by using the clear felling and felling complex. The data was 
divided into costs associated with labor and material as planting stock in the 
distinction to specified types of forest habitats. Statistical analysis was performed to 
determine whether factors such as habitat, type of felling and habitat type of felling 
have an impact on the diversity of respondents costs.

Costs associated with labor and materials were significantly lower during work 
in reforestation clear felling in relative to costs in felling complex. The analysis can 
be stated that among the studied factors only a kind of reforestation affected the 
variability of the examined unit costs of labor. By contrast, a significant impact on 
unit cost differences were both material factors such as habitat and the type used 
felling.
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