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Streszczenie. Dokonano analizy mo liwo ci pozyskania biomasy le nej na cele energetyczne w wybranym 

nadle nictwie. Obecnie z przyczyn ekonomicznych niemo liwie jest pozyskiwanie biomasy z drewna pnia-

kowego i korzeni. Z uwagi na du e zapotrzebowanie przemys u przetwórczego na przestrzeni ostatnich lat 

w bilansie pozyskania biomasy le nej w Nadle nictwie Pomorze udzia  drewna energetycznego wynosi oko o

15%. Zgodnie z analiz  strukturaln  prac hodowlanych oraz zr bowych mo liwe jest zwi kszenie pozyskania 

biomasy le nej nawet do ok. 50%.

S owa kluczowe: biomasa le na, OZE.

WST P

Uwarunkowania klimatyczne, jak i zale no ci gospodarcze wskazuj , e dla Polski bardzo 

korzystnym odnawialnym ród em energii jest biomasa le na. Jest to zwi zane, m.in. z wielko ci

powierzchni gruntów le nych Polski, która wynosi 9088 tys. ha. Ilo  drzewostanów wyst puj cych 

na tej powierzchni kszta tuje si  na poziomie 8894 tys. ha. Wi kszo  tego obszaru (6968 tys. ha) 

nale y do Lasów Pa stwowych (76,7%). Tylko niewielka powierzchnia (1545 tys. ha) nale y do 

w a cicieli prywatnych (17%) [2].

Z ró nych publikacji wynika, e na drewno u ytkowe przeznacza si  w Lasach Pa stwowych 

oko o 60% wyprodukowanej arbomasy le nej. Mo na wi c przyj , e przy obecnym pozyskiwa-

niu rocznym rz du 30 mln m³, cz ci nadziemne nie przeznaczone na sortymenty przemys owe 

stanowi  oko o 7 mln m³, a z obecnie wyrabianym drewnem opa owym ok. 12 mln m³. Jak wynika 

z bada , rzeczywiste pozyskiwanie w Lasach Pa stwowych drewna b d cego mo liwym ród em 

drewna energetycznego (klasa S3, S4, M, zr bki) wynosi ok. 3,2 mln m³ [1].

W programie energetycznym Lasów Pa stwowych podaje si , e mo liwe jest pozyskiwa-

nie 2 mln. m³ drewna energetycznego rocznie. Jednak e, jak wynika z bada  Gronowicza z AR 

w Poznaniu samej sosnowej drobnicy ga ziowej mo e by  ok. 3 mln m³ drewna opa owego [1]. 
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CEL I ZAKRES BADA

Celem bada  by a ocena potencja u biomasy le nej w Nadle nictwie Pomorze oraz analiza 

pozyskania i sprzeda y drewna na cele energetyczne w tym Nadle nictwie w latach 2005-2009. 

Zakres pracy obejmowa  analiz  danych dotycz cych potencjalnego i rzeczywistego pozy-

skania drewna na cele energetyczne w Nadle nictwie Pomorze w latach 2005 – 2009.

TEREN BADA

Nadle nictwo Pomorze po o one jest na terenie województwa podlaskiego w powiatach: 

augustowskim (gmina P aska) i sejne skim (gminy Giby i Sejny).  Lesisto  Nadle nictwa Po-

morze wynosi 56%. G ównym typem siedliskowym lasu jest bór wie y, który zajmuje 58% 

powierzchni. Siedliska z przewag  gatunków iglastych - bory, zajmuj  ponad 85% powierzchni. 

Lasy, czyli powierzchnie poro ni te przez gatunki li ciaste, pokrywaj  prawie 14% powierzchni. 

W Nadle nictwie Pomorze wyst puje w zasadzie stabilny sk ad gatunkowy drzewostanów. G ówne 

gatunki tworz ce miejscowe lasy  to sosna, wierk, brzoza i olcha. Przewa aj  bory z sosn , która 

zajmuje a  89% powierzchni le nej. wierk zajmuje oko o 5% powierzchni.

METODYKA BADA

W pracy zastosowano metod  analityczn , zaproponowan  przez pracowników Katedry 

In ynierii rodowiska Politechniki Opolskiej, opieraj c  si  na wieloletnich pomiarach zr bowych 

w drzewostanach, w których gatunkiem panuj cym jest sosna [3]. Metoda ta zak ada, e z jednego 

drzewa sosnowego pozyskujemy nast puj ce ilo ci surowca:

• 578 kg grubizny d u ycowej,

• 41 kg grubizny stosowej,

• 54 kg drobnicy ga ziowej,

• 59 kg chrustu,

• 166 kg korzeni.

Na podstawie tej metody wyliczono, e z jednego drzewa mo na pozyska rednio oko o

0,9 t drewna, z czego oko o 30% tej wielko ci jest niewykorzystywana. Przy za o eniu, e na 1 

hektarze wyst puje ok. 400 drzew otrzymamy:

• 21,6 t/ha drobnicy ga ziowej,

• 23,6 t/ha chrustu,

• 66,4 t/ha drewna pniakowego z korzeniami.

Po dodaniu tych wielko ci otrzymujemy redni  warto  111 ton drewna na 1 hektar. 

Potencja  energetyczny danej biomasy le nej szacowano na podstawie teoretycznie wyzna-

czonych warto ci mas poszczególnych sortymentów, zgodnie z poni sz  zale no ci :
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gdzie: E – potencja  energetyczny paliwa (GJ), m – masa paliwa (t), Wd – warto  opa owa 

(GJ/t).

Przy obliczaniu zasobno ci energetycznej dla drewna w stanie powietrzno – suchym, czyli 

dla paliwa odpowiednio sezonowanego, za o ono warto  opa ow  na poziomie 14 GJ/t 
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Niezb dne w badaniach informacje pozyskano z Systemu Informatycznego Lasów Pa stwo-

wych i dokumentacji Nadle nictwa Pomorze.

WYNIKI BADA

Oszacowan  mas  drewna odpadowego w Nadle nictwie Pomorze, które stanowi doskona e

odnawialne ród o energetyczne, przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie masy drewna odpadowego w Nadle nictwie Pomorze

Table 1. Summary of waste wood pulp in the forest district of Pomerania

Rok
Powierzchnia zr bowa

w Nadl. Pomorze (ha)

Rodzaj sortymentu

Chrust Ga zie Drewno pniakowe z korzeniami

Masa (t)

2005 34,29 809 741 2277

2006 10,98 259 237 729

2007 32,64 770 705 2167

2008 57,76 1363 1248 3835

2009 49,49 1168 1069 3286

ród o: opracowanie w asne na podstawie dokumentacji Nadle nictwa Pomorze

Jak wynika z analiz rzeczywisty potencja  biomasy le nej, mo liwy do pozyskanej na terenie 

Nadle nictwa Pomorze, jest ni szy od teoretycznego ze wzgl du na fakt, e drewno pniakowe oraz 

korzenie z przyczyn ekonomicznych nie s  pozyskiwane. W celu pozyskania karpiny potrzebny 

jest specjalistyczny sprz t, który jak na warunki polskie jest do  drogi. 

Tabela 2. Pozyskanie rzeczywiste drewna na cele energetyczne

Table 2. Acquisition of real wood for energy purposes

Rok Wielko  pozyskanego drewna opa owego (m³) Roczny etat pozyskania (m³)

2005 6083,91 46566,16 

2006  6882,90  71636,30

2007  6024,96  57724,05

2008  6603,88  57784,72

2009  4946,46  60922,22

ród o: opracowanie w asne na podstawie dokumentacji Nadle nictwa Pomorze

Drewno opa owe pozyskane w latach 2005 – 2009 jest w zdecydowanej wi kszo ci sorty-

mentem rednio oraz ma owymiarowym (tabela 3).
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Tabela 3. Zestawienie drewna opa owego wed ug sortymentów

Table 3. Listing of fi rewood by assortments

Rok
Drewno opa owe

Ma owymiarowe M1, M2, (m3) redniowymiarowe S4 (m3) Suma (m3)

2005 1707,82 4376,09 6083,91

2006 3800,58 3082,32 6882,90

2007 1823,99 4200,97 6024,96

2008 1653,07 4950,81 6603,88

2009 1046,67 3899,79 4946,46

ród o: opracowanie w asne na podstawie dokumentacji Nadle nictwa Pomorze

Przyjmuj c, e g sto  drewna w stanie powietrzno – suchym wynosi 0,5 t/m³, ca kowita 

masa drewna energetycznego pozyskana w Nadle nictwa Pomorze w latach 2005 -2009 wynosi 

od 2473 do 3441 t.

Tabela 4. Masa drewna opa owego pozyskana w Nadle nictwie Pomorze

Table 4. Weight of acquired fi rewood in the forest district of Pomerania

Rok Masa pozyskanego drewna opa owego (t)

2005 3042

2006 3441

2007 3012

2008 3302

2009 2473

ród o: obliczenia w asne

Jak wykaza y analizy udzia  drewna energetycznego w bilansie pozyskania biomasy le nej

w Nadle nictwie Pomorze wynosi na przestrzeni ostatnich lat oko o 15% (rys.1). Spowodowane jest 

to w g ównej mierze ch onno ci  przemys u przetwórczego, a tak e niepozyskiwaniem odpadów 

pozr bowych, które mog yby poprawi  zasobno  rynku biomasy energetycznej.
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Rys. 1. Zestawienie wielko ci rocznego pozyskania drewna w Nadle nictwie Pomorze 

na tle ilo ci drewna przeznaczonego na cele energetyczne.

Fig. 1. Summary of the annual volume of timber harvesting in the forest district 

of Pomerania against the amount of wood intended for energy purposes.

Wyliczony potencja  energetyczny b d cy odzwierciedleniem pozyskanego na terenie Nad-

le nictwa Pomorze drewna opa owego przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Rzeczywisty potencja  energetyczny biomasy le nej w Nadle nictwie Pomorze

Table 4 The actual energy potential of forest biomass in the forest district of Pomerania 

Rok
Masa pozyskanego drewna 

opa owego (t)

Warto  opa owa (GJ/t) 

wilgotno  20%
Potencja  energetyczny (GJ)

2005 3042

14

 42587

2006 3441  48180

2007 3012  42175

2008 3302  46227

2009 2473  34625

ród o: obliczenia w asne

Zgodnie z analiz  strukturaln  prac hodowlanych oraz zr bowych mo liwe jest zwi ksze-

nie pozyskania biomasy le nej nawet do ok. 50%. Dok adne dane dotycz ce tego zagadnienia s

zestawione na rys. 2.
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Rys. 2. Mo liwo ci energetycznego wykorzystania biomasy le nej w Nadle nictwie Pomorze

Fig. 2. Energy potential of forest biomass in the forest district of Pomerania

PODSUMOWANIE

Bior c pod uwag  lesisto  Polski (ok. 30%) oraz to, e ilo  drzewostanów w naszym kraju 

sukcesywnie wzrasta (do roku 2050 powierzchnia lasów Polski ma wynosi  50%) mo na wysu-

n  wniosek, i  dla Polski najkorzystniejszym odnawialnym ród em energii jest biomasa le na. 

G ówna polityka handlowa Nadle nictwa Pomorze, jak i innych nadle nictw, opiera si  na 

sprzeda y drewna u ytkowego do tartaków, zak adów meblarskich itp., co wed ug szacunków 

jest tylko po ow  potencja u mo liwego do wykorzystania. Wynika to z niewykorzystanych ilo ci

drewna na zr bach – takich jak wszelkiego rodzaju odpady pozr bowe. Odpady te charakteryzuj

si  dobr  zasobno ci  energetyczn  i wymagaj  jedynie prostych zabiegów przetwórczych, aby 

móc sta  si  warto ciowym paliwem.
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ANALYSIS OF ACQUISITION POSSIBILITIES OF FOREST 
BIOMASS FOR ENERGY PURPOSES ON THE EXAMPLE 

OF FOREST DISTRICT POMERANIA

Summary. An analysis is presented of possible acquisition of forest biomass for energy purposes in the 

selected forest district. Currently, due to economic reasons it is impossible to acquire biomass from stump 

wood and roots. Due to high demand of the processing industry over the past years in the balance of for-

est biomass acquisition in the forest district of Pomerania wood energy share is about 15%. According to 

the structural analysis of breeding and cutting operations it is possible to increase the acquisition of forest 

biomass up to about 50%.
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