
O tej nowatorskiej koncepcji dono-
siliśmy już na naszym Drwalowym 

profilu na Facebooku. Zacznijmy jed-
nak od początku.

Burza hormonów,  
znaczy mózgów
Wszelakie targi leśne w Polsce, niezależ-
nie od skali i rozmachu, mają w zwycza-
ju nieskromnie zachwalać same siebie, 
że są najlepszą okazją do zapoznania 
się z najnowocześniejszymi technikami 
i technologiami stosowanymi w leśnic-
twie oraz spotkań wszelakich specjali-
stów z branży, a co za tym idzie – do 
możliwości zawarcia nieprawdopodob-
nie intratnych biznesów. Takie spotkania 
faktycznie potrafią przynieść niezwykłe 
owoce. Podczas kieleckich targów Las-

-Expo ekspozycje czołowych producen-
tów pilarek znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie stoiska promocyjnego La-
sów Państwowych. I najwyraźniej na 
styku zaiskrzyło. Jakiś leśny promi-
nent, znudzony zapraszaniem zwiedza-
jących targi do lasu (sztandarowa akcja 
„Lasy Państwowe – zapraszamy”), rzucił 
okiem na pobliskie stoisko, na którym 
czarujące hostessy słodko przeciągały 
się przy narzędziach dla drwali, i – eu-
reka! Pilarki elektryczne, na prund! To 
jest bhp, to jest działanie przyjazne śro-
dowisku! Koniec z paliwem rozlanym 
podczas transportu w samochodzie czy 
na ściółkę w czasie tankowania, koniec  
z wdychaniem przez operatorów tok-
sycznych spalin! Mieszanina widoku 
pilarek z kablem elektrycznym oraz pre-
zentujących je zmysłowych bogiń spra-
wiła, czemu w sumie trudno się dziwić, 
że w czyjejś wyobraźni pojawiły się elek-
tryzujące pomysły z wtyczkami i gniazd-
kami gdzieś w leśnej głuszy… W sensie, 
oczywiście, żeby projektowane dla zasto-
sowań przydomowych pilarki elektrycz-
ne można by zastosować do rżnięcia na 
pozycjach w lesie. Pozycjach trzebieżo-
wych na przykład, ma się rozumieć (żeby 
tam nikomu już nie kojarzyło się zaraz 
nie wiadomo co). I klamka zapadła. 

W efekcie w po kilku miesiącach  
w Nadleśnictwie Nonsencin (to takie 

nowe nadleśnictwo, nie podlega jesz-
cze pod żadną rdLP) ruszył nowator-
ski program elektryfikacji prac leśnych. 
Oczywiście rozkwitająca idea trafiła na 
problem dociągnięcia prądu do plano-
wanych pozycji cięć. Dużym ułatwie-
niem z pewnością byłoby po prostu 
zalecenie stosowania pilarek akumu-
latorowych, które na owych targach rów-
nież były prezentowane. Ale jak widać 
nie wpadły tak w oko decydentom z LP, 
bo z daleka w ogólnym zarysie wyglą-
dają jak poczciwe spalinowe i nie wy-
wierają tak piorunującego wrażenia, jak 
te z kablem sterczącym z osłony dłoni. 
Albo nie miały tak wpadającej w oko 
kobiecej oprawy…

Pilarki i czajniki
Tak czy inaczej w Nonsencinie trwa re-
alizacja pilotażowego programu elek-
tryfikacji powierzchni trzebieżowych. 
Partnerem strategicznym projektu jest 
RWE Stoen. Zgodnie z metodyką opra-
cowaną przez Instytut Badawczy Leśnic-
twa gniazdka elektryczne instalowane 
są na części drzew dorodnych (ok. 20% 
drzew). Z tych też względów nie prze-
widuje się na razie elektryfikacji zrębów 
– stwarzałoby to zagrożenie porażenia 
operatora pilarki prądem w przypadku 
ścinki drzewa z gniazdkiem, ewentualnie 
utraty zasilania przed ukończeniem zrę-
bu na skutek przedwczesnego usunięcia 
drzew gniazdkowych. Pewnym rozwią-
zaniem mogłoby być zasilanie gniazdek 
prądem z paneli słonecznych umiesz-
czonych ponad okapem drzewostanu, 
lub wręcz biomikropaneli sprzężonych 
bezpośrednio z aparatem asymilacyjnym 
drzew, to jednak póki co pieśń przyszło-

na fajrant

W jednym z nadleśnictw realizowany jest pilotażowy program elektryfikacji powierzchni trzebieżo-
wych. Zgodnie z założeniem na części drzew dorodnych instalowane są gniazdka elektryczne. Ma to 
umożliwić zulom korzystanie z pilarek elektrycznych, co ma m.in. na celu ograniczenie wdychania 
szkodliwych spalin przez drwali
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Mieszanina widoku pilarek z wtycz-
ką oraz prezentujących je zmysło-
wych hostess sprawiła, że w czyjejś 
wyobraźni pojawiły się elektryzu-
jące pomysły kombinacji wtyczek, 
gniazdek i leśnej głuszy
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ści. Póki co metodyka przewiduje pod-
ziemną elektryfikację przewodową. 

Rok przed zabiegiem trzebieżowym 
do zaplanowanej pozycji cięć należy do-
ciągnąć zasilanie elektryczne kablem 
typu YKXS 4x16 mm2, doprowadzonym 
do głównej rozdzielni danego podod-
działu. Z rozdzielni wyprowadzane jest 
zasilanie wszystkich gniazdek zainstalo-
wanych na drzewach dorodnych (nale-
ży dbać o równomierne rozmieszczenie 
gniazdek na powierzchni). Gniazdka, 
koniecznie hermetyczne, należy mon-
tować na wysokości 1,3 m, czyli w pierś- 
nicy (jak z resztą wszystko w leśnictwie; 
choć w tym przypadku korzystniejsza 
byłby wysokość 30 cm, ale ta konklu-
zja pojawi się dopiero we wnioskach 
z pilotażu). Przyjęte przeciętne zapo-
trzebowanie dla powierzchni to 10 kW. 
Ma to zapewnić brygadzie symultanicz-
ne korzystanie z kilku pilarek, a jedno-
cześnie z czajnika bezprzewodowego do 
parzenia herbaty bądź nawet z prze-
nośnej lodóweczki. Z instalacji będzie 
można korzystać podczas kilku zabie-
gów trzebieżowych w czasie życia drze-
wostanu. O ile przewody i gniazdka nie 
padną łupem złodziei. – Nie dopuścim 

do tego – zapewnia jednak, podkręca-
jąc wąsa, Bronisław Łodyga, komendant 
miejscowego posterunku straży leśnej.

Kaczka w dobrej wierze
Rozmawialiśmy z pracownikami, którzy 
pierwsze doświadczenia z pracą na ze-
lektryfikowanych powierzchniach mają 
już za sobą. 

– Faktycznie, po pracy elektrykiem łeb 
tak wieczorem nie napie….la, jak wtedy, 

gdy człowiek 
cały dzień 

wciąga spaliny – przyznaje Henryk Skwa-
ra, pilarz z siedmioletnim stażem. – Ale 
za to to ciąganie dziesiątków metrów ka-
bla za sobą jest wku…jące. I zaplątać się  
w niego też łatwo i wyrypać – dodaje jed-
nak nie bez racji.

No dobra, przyznam się do czegoś, 
szanowni Czytelnicy, cała ta pseudo sen-
sacja została wyssana z palca. To zwykła 
kaczka dziennikarska (czy ktoś pamię-
ta jeszcze takie określenie?). Ale jak  
w relacji zamieszczonej na www.lasy.
gov.pl z ogólnokrajowej konferencji, 
która odbyła się 12 maja, poświęconej 
nowatorstwu sektora leśno-drzewnego, 

przeczytałem, że jeden z uczestników  
z tytułem profesorskim wytknął 

Lasom Państwowym niezadowa-
lający poziom innowacji, posta-
nowiłem pomóc w miarę swoich 
skromnych możliwości, zainspi-
rować może jakoś… 

Jak mawiają Włosi Se non è 
vero, è molto ben trovato, czy-
li jeśli to nie jest prawdziwe, to 
jednak dobrze wymyślone. Tej 
jesieni czekają nas targi Eko-Las 
po raz pierwszy organizowa-
ne na południowo-wschodnich 
rubieżach naszego kraju (czyli  
w Janowie Lubelskim) oraz dru-
ga edycja targów arborystycznych  
(w arboretum w Pawłowicach 
koło Wrocławia) – kto wie ja-
kie podczas nich mogą się kon-
cepcje narodzić?  C
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Gniazdka, konieczne hermetyczne, instalowane są, oczywiście w pierśnicy, 
na ok. 20% drzew dorodnych na powierzchni przewidzianej do zabiegu


