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Wstęp 

Etapy planowania i podejmowania decyzji w całym procesie pozyskiwania 
surowca drzewnego mają historyczne uwarunkowania w pojęciach odnoszących 
się do drzewostanu, w którym będą odbywały się kolejne operacje oraz do wyko
nawstwa koniecznych operacji leśnych. Mamy więc do czynienia z powierzchnią 
leśną, której wielkość może być zróżnicowana - od kilku, kilkunastu arów do kil
ku , a w niektórych przypadkach kilkunastu hektarów, przy czym powierzchnia ta 
moi.e sięgać nawet kilkaset ha (wystąpienie klęsk żywiołowych), a także rezyg
nacją z tradycyjnego modelu robotników leśnych , zastępowanych wysokokwalifi
kowanymi operatorami-wykonawcami lKAstENHOLZ i in. 2000]. 

Ostatnie rozwi11zania techniczne i technologiczne w zakresie systemów in
formatycrnych, identyfikacji miejsca obiektu z dokładn ością kilku milimetrów, 
w sposób istotny otwierają nowe możliwości prowadzenia pozyskiwania surowca 
drzewnego pr1.y użyciu maszyn i narzędzi wielooperacyjnych. W niniejszym szkicu 
koncepcji odnosi.<; się to do dwóch zasadniczych przyszłościowych rozwiąza11. 

poh1czonych w: 

koncepcje.; precyzyjnych operacji leśnych, 
koncepcj<; efektywnego, ergonomicznego pozyskiwania surowca drzewnego. 

Poniżej przedstawione problemy inicjuj ą rozpoczęcie dużego międzynarodo-
wego tematu badawczego, w którym uczestniczy zespół badawczy Katedry Użyt
kowania I ,asu SCiCiW w Wars1.awie. 

Materiał i metody 

Podstawy teoretyczne oraz wstępne wyniki badań osiągnięte w zakresie 
przechodzenia na inne poziomy techniki i technologii pozyskiwania surowca 
drzewnego maj :1 już kilkunastoletnią tradycję. 

Powyższa tematyka została rozwinięta początkowo w opublikowanych 
wynikach hada11 IJOI IANSSON 2001] oraz w propozycji projektu badawczego 
Wspólnoty J-:uropcjskiej: ,,Developmcnt of a Protocol for Ecoeflieient Wood 
l larvesting on Sensitive Sites", złożonego do V Ramowego Programu Badań UE. 
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Do tej pory nic przedstawiono jednak zwartej koncepcji badawczej i możliwości 
implementacyjnych poruszonych zagadniei1. 

Jesteśmy wi<tc w sytuacj i, że nowoczesne spojrzenie na procesy 1.ad1odz;,1ce 
w leśnictwie należy oceniać w sposób kompleksowy, zawierając zarówno oceną 
stosowanych maszyn i urządzeń , jak też oceną skutków środowiskowych ich stoso
wania [PASCHALIS 2000]. Niektórzy badacze uważają, że ocena ekonomiu.na proce
su pozyskiwania drewna ujawnia tak wicie powiąza11 miądzyscktorowych , że jest 
jedną z najważniejszych ocen [KOFMAN 2000] . 

Analiza opisanych w najnowszej literaturze osiągnit;ć 1. 1.akrcsu technik i 
technologii geuinformacji, a przede wszystkim z zakresu systcm(iw globalnego 
wyznaczania pozycji, teledetekcji, systemów informacji prwstrzenncj nume ryczn e
go modelu rzeźby terenu, pozwalają nic tylko na precyzyjną inwentaryzacją i opis 
czynników fizjograficznych środowiska leśnego dla potrzeb wielofunkcyjnego leś
nictwa , ale i na zmiany sposobów zarządza nia i kierowania procesami [VII.U. 
MARCOS MA I-G IN 2000]. 

Uważa siq, że dotychczasowe os iągni<;cia w tym zakresie zan'iwno co do 
podstaw teoretycznych, jak i praktycznej implcmentaqi osi;,1g11iątych wyników -
umożliwiają dokonanie transferu tych technik i technologii do planowania proce
su pozyskiwania drewna, na daleko bard1.icj zaawansowanym poziomic niż do
tychczas, a mogących prowadzić do zintegrowanego zarz,1 dzania lcśnictwe1ll. 

Drugin1, podstawowym elementem bądącym przedmiotem hadai'1 jest okreś

lenie, w sposób kompleksowy, zb ioru zasad z zakresu ergonomii i organiza1,;ji pra 
cy, które powinny być wspólnie wzięte pod uwagą przez wykonawców opcracji 
leśnych i producentów maszyn , a aprobowanych przez zarządzających lcśnictwcm. 
Podstawowymi założeniami, jakie przyjęto w dalszych rozważaniach s~r 

lepsze zrozumienie interakcji zachodzących pomiądzy człowiekiem a maszy 
ną i środowiskicm , 

wzięcie pod uwagę społecznych oczekiwań co do użytkowania zasobów na 
turalnych, 
konieczność wzrostu konkurencyjności ckonomic1.11cj w stosunku J o krajów 
spoza Europy. 

Należy to odnieść przede wszystkim do korzyści, jakich należy się spodzie
wać poprzez zapewnienie - przy użyciu np. systemu stałego monitorowania przc
bicgu czynności - wyboru optymalnych decyzji [SHTBA 2000 J. Cała złożon ość pro
blematyki ergonomicznej w procesie konstruowania, produkcji i uży1,;ia maszyn i 
urządzeń jest tak duża, że nawet w krajach o szczytowych osiągnic;ciach z tego 
zakresu (np. w USA) notuje się znaczne opóźnienie we wprowadzaniu do prak
tyki leśnej [HOOP 2000]. W Europie, pomimo znacznych postąpów, sz1,;zcgólnic w 
krajach skandynawskich, rozpocząto dopiero prace nad wprowadzeniem nowych, 
crgonomicznych zasad do praktyki leśnej [GELLERSTEDT 2000] . 

W sposób oczywisty, materiały badawcze zebrane do niniejszej pracy odno
szą się wyłącznic do warunków socjalnych, kuliurowych , tcchnic1.11ych i technolo
gicznych, z jakimi mamy do czynienie w Europie. Leśnictwo Europy jest bowiem 
jednym z niewielu głównych obszarów rozwoju mechanizacji prac na terenach 
niezurbanizowanych, a globalna konkurencja jest w tym zakresie bardzo silna. 
Dalsza mechanizacja operacji leśnych jest jedną z niewiciu możliwości redukowa
nia kosztów przy pozyskiwaniu surowca drzewnego i utrzymywania opłacalności 
ekonomicznej całego procesu. 
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Wyniki i dyskusja 

Zgromadwnc wyniki bada11 nic pozwalają przypuszczać, że istnieje jedno, 
kompleksowe rozwiązanie zarysowanych w poprzednim rozdziale problemów me
todycznych. Możliwość stosowania różnych scenariuszy rozwiązań jest tu koniecz
na, a wiązanie konieczności stosowania technik i technologii na najwyższym po
ziomic zarówno na etapie konstruowania maszyn i urządzeń, technologii pracy, 
jak i 1.ar1.ądzania całym procesem - właściwe l LEINONEN 2000]. 

Kon<:epc_ja prec_yzyjncgo pozyskiwania surowca drzewnego 

Termin „precyzyjne leśnictwo" został wprowadzony do nauk leśnych w 
kol'Jcu lat dzicwiąćdzicsiątych ubiegłego wicku i powszechnie stosowany w odnie
sieniu do zaawansowanych technicznie i technologicznie operacji stosowanych w 
leśnictwie. 

Jest możliwym zaprojektowanie zagregowanego systemu zbioru in formacji o 
du:i.ej rozdzielczości danych wejściowych, dotyczących wiąkszości podstawowych 
charakterystyk miejsca, położenia i wymiarów pojedynczego drzewa, umożliwiają
cego ciągły pomiar w realnym czasie. Wykorzystując jednocześnie sprawdzone 
technologie stosowane w: 

globalnym i wzglądnym systemie wyznaczania pozycji , 
zaawansowanych systemach informatycznych i programach operacyjnych za
instalowanych w komputerach umieszczonych w maszynach i urządzeniach, 
zdalnym pr1.esyłaniu informacji (falami radiowymi), 
zaawansowanych systemach informacji przestrzennej i numerycznych ma
pach terenu , 
pomiarach dokonywanych ciągle w czasie rzeczywistym, przetwarzanych i 
analizowanych, 
wizualizacji wyników na monitorach zainstalowanych w kabinach operato
rów i centrum zarządzania , 

można w istotny sposób zmienić dotychczasowe technologie prowadzenia pozyski
wania drewna zarówno w odniesieniu do bezpośredniego wykonywania poszcze
gólnych operacji, jak i -- a może przede wszystkim - do taktycznych i strategicz
nych decy1ji na etapie planowania i realizacji tego skomplikowanego procesu. 

Umożliwia to przede wszystkim dokonanie rewolucyjnych zmian co do skali 
dokładności na każdym etapie planowania i realizacji operacji w pozyskiwaniu 
drewna. 'fochniki i technologie te umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i ana
lizowanie danych odnoszących się do bardzo małych powierzchni drzewostano
wych, nawet odnoszących sią Jo pojedynczego drzewa, pojedynczej maszyny lub 
narządzia, dodatkowo - w sposób ciągły i w czasie realnym. 

Efektem końcowym realizacji powyższych założeń może być skonstruowanie 
w pełni automatycznego pozyskiwania surowca drzewnego, a udział operatora 
bądzie dotyczył przede wszystkim podejmowania decyzji w zakresie zdarzeń trud
no przewidywalnych, losowych i awaryjnych. 

Jest oczywistym, że koncepcja precyzyjnego pozyskiwania surowca drzewne
go, na etapie konstrukcji założc11 podstawowych i cząstkowych, musi uwzględniać 
wszystkie uwarunkowania opisane i pu.yjęte w koncepcji zrównoważonego u:i.yt
kowania lasu , w szczególny sposób ograniczając szkody środowiskowe [NrtAVI I 
2000]. 
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Można wobec tego sobie wyobrazić, że przy dalszym rozwoju precyzyjnego 
leśnictwa, nastąpi całkowite wyłączenie operatora z procesu bezpośredniego ste
rowania maszyną lub urządzeniem. Konsekwentnie wic;c - cały szereg ograniczeń 
narzucanych przez ergonomię stanic się nieaktualny. Na przykład brak kabin na 
maszynach wielooperacyjnych upraszcza w znacznym stopniu ich konstrukcje;, a 
przyjc;te przepisy i zasady ergonomiczne w dużej mierze czyni zbc;dnymi. 

Ze wzglc;du jednak na złożoność powiązań mic;dzy człowiekiem, maszyną 
i środowiskiem, powyższy scenariusz - chociaż realny - jawi sic; w dalszej przysz
łości. 

Koncepcja ergonomicznego i efektywnego pozyskiwania surowca drzewnego 

Jest to próba znalezienia odpowiedzi na pytania 1.awartc w materiałach III 
Konferencji Ministerialnej na temat ochrony lasów w Europie, zapisanych w re
zolucji 3. - ,,Ludzie, lasy i leśnictwo" [REZOLUCJA 1'J98J. W dokumencie tym 
nadano specjalny priorytet badaniom integrującym problemy bezpieczeństwa 

pracy z uzyskiwaniem właściwych wydajności i promocji prolcsjonalizmu 
wśród wykonawców różnych operacji leśnych. Nic pominięto także różnych as
pektów w zakresie ochrony środowiska i oceny zagroże1i. W konstrukcji odpowie
dzi na powyższe zagadnienia należy uwzględnić: 

oceną doświadczc11 z dotychczas stosowanych form orga111zacji pracy w róz
nych krajach Europy, uwzglc;dniając przy tym wyniki osi,rnane w zakresie 
warunków pracy, stanu środowiska, rcguiacji prawnych itd., 
isllliejące zasady ergonomiczne, odnoszące sic; do konstrukcji maszyn, 
krytyczm1 analizę metod oceny rozwiąza11 stosowanych w konstrukcjach ma
szyn, technologii pracy i obsługi, 
standaryzacje; n1ctod w ocenie bezpieczeństwa pracy operatora i organ 1zacj i 
pracy (zespołowej, indywidualnej, zmian pracy itd.), 
sytuacje; socjalną oraz poziom edukacji operatorów, 
analizą kosztów poniesionych na wprowadzenie określonych regulacji ergo
nomicznych oraz ocenę kosztów (zysków i strat) całego procesu pozyskiwa
nia drewna. 

Uzyskane w ten sposób materiały, poddane analizie, mog,) doprowadzić do 
przyjc;cia nastc;pujących założei1: 

1. Jedynie obiektywne informacje umoi.liwiają 1.rm.umienie wagi i istoty czyn
ników wpływających na bezpieeze1istwo pracy i uzyskiwanie odpowiednich 
efektów ekonomicznych w całym rachunku ci,1gnionym. 

2. Moi.liwa jest identyfikacja narzt;dzi I metod do uzyskania lepszych wyników 
w osi,iganiu celu zrównowai,onego użytkowania lasu. 

3. Dokonany zostanie wybór technologii pracy minnnaluuF!Cej \Vplyw stosowa
nych technik i technologii przy pozyskiwaniu surowca drzewnego na środo
wisko leśne. 

4. Jest możliwa dalsza poprawa warunków pracy z zagwarantowaniem odpo
wiedniego poziomu bezpieczeństwa operatora. 

5. Zostanie podany zestaw niezbc;dnych zalecd1 dla pr1,emyslu konstruuj,,cego 
i produkującego maszyny i urządzenia, jas1w formuluj;icy wymagania od
nośnie ergonomii i wydajności pracy. 
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Wnioski 

Przedstawiona koncepcja połączenia nowych możliwości pozyskiwania su
rowca drzewnego, wynikających z rozwoju technologicznego i technicznego w in
nych dziedzinach, umożliwia osiągnięcie założonych celów: ergonomicznego, eko
nomicznie efektywnego i precyzyjnego wykonania wszystkich operacji w zakresie 
pozyskiwania drewna. 

Dodatkowymi korzyściami będą: 

1. Możliwość stosowania rozwiązań w każdym kraju Europy; 
2. Moi.liwość maksymalizacji produkcji; 
3. Minimalizowanie wpływu na środowisko leśne; 
4. Maksymalizowanie korzyści socjalnych i ekonomicznych dla operatorów; 
5. Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy. 

Powyi.sze koncepcje nie prowadzą do rozwiązań ostatecznych i należy spo
dziewać się pojawienia nowych problemów związanych z istnieniem specjalnych 
połączc11 pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym, szczególnie z lasem, 
połączd1 leśnych w strefie doznań wyższego rzędu, z których częściowo zdajemy 
sobie sprawę, ale których nic potrafimy jeszcze ani mierzyć, ani właściwie ocenić 
ich wpływu. 
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Słowa kluczowe: leśnictwo precyzyJne, ergononua, koncepcja pozyskiwania 
drewna 

Streszczenie 

Leśnictwo precyzyjne polega na wykorzystaniu systemów agregacji danych, 
które odznaczają się bardzo wysoką dokładnością i umo;i.\iwiają podejmowanie 
decyzji zarówno strategicznych, jak i operacyjnych przy pozyskiwaniu drewna. 
Ostatnie osiągnięcia w systemach informacji przestrzennych, komputeryzacji i 
innych dyscyplinach stwarzają mo:i.liwości dokonania głąbokicj zmiany co do skali 
działań w planowaniu i podejmowaniu decyzji przy operacjach pozyskiwania 
drewna. Nowe technologie pozwalają na ciągłe, w realnym czasie analizowanie 
danych dla bardzo małych obiektów - w skali pojedynczego drzewa i korzystanie 
z tych informacji przez operatorów na poziomic dotychczas nieosiągalnym. Pos
tąp technologiczny w informatyce stwarza również nowe możliwości w wymianie i 
przetwarzaniu informacji między producentami a użytkownikami maszyn i urzą
dzeń. Obecni operatorzy przeważnie wykonują operacje sterując rącznie, co wy
maga stałego napięcia uwagi i zaangażowania znacznego wysiłku fizycznego przez 
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długi okres czasu roboczego. Istotność ergonomicznych i zdrowotnych zachowai1 
jest nadal nic w pełni doceniana. Proponowana koncepcja może znaleźć zastoso
wanie w operacjach leśnych przez połączenie zaawansowanych technologii z zasa
dami ergonomii, które minimalizują zagrożenia i podnoszą poziom bezpieczeńst
wa pracy, 1. równoczesnym podniesieniem efektywności i ochroną ekosystemu 
leśnego. 
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Summary 

Prccision forcstry is a design aggregation of systcms that cmploy high-re
solution data to support site-specilic tactical and opcrational decision-making 
also in the timber logging. Rcccnt advances and rcsearch in rcmotc sensing, co
rnputing and othcr disciplines providc the opportunity to rcvolutionise the scale 
at which forcstry planning and analysis can be conducted, dccision make and ac
tions during logging opcrations. New tcchnoiogics will allow the acquisition of 
vcry accuratc , highly rcpcatablc mcasures on the scale of vcry small arcas, cvcn 
single trecs and with this information to providc data and controls to opcrating 
pcrsonnel and machincry that arc inconceivablc. Advances in sensing, tracing 
and communication technologics provide new opportunities for communication 
bc twecn the produccrs, manufacturers and consumers. The operator mainly ma
nually controls currcnt machines, which necessitatcs long periods of intense at
tcrition and rcpetitivc physical work. The importancc of ergonomics and health 
during logging opcrations arc aiso underestimated. The proposed concept can he 
applicd in forcstry by using high tech in combination with ergonomically sound, 
cost dlcctivc rulcs which rninimize disturbance and potentia! safcty and health 
risks togcthcr with maximize pro<luctivity and protection of forcsts ecosystcm. 
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