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NOWY PODRÊCZNIK AKADEMICKI
„URZ¥DZENIA TECHNICZNE W PRODUKCJI LEŒNEJ”

W bie¿¹cym roku literatura z zakresu techniki leœnej wzbogaci³a siê
o nowa pozycjê: Urz¹dzenia techniczne w produkcji leœnej. Tom 1.
Urz¹dzenia do hodowli i ochrony lasu. Autorami podrêcznika s¹ prof. dr
hab. in¿. Jerzy Wiêsik i dr in¿. Monika Aniszewska, a jego wydawc¹ jest
Wydawnictwo SGGW. W przygotowaniu jest tom 2 podrêcznika, w któ-
rym zostan¹ przedstawione urz¹dzenia techniczne do pozyskania i trans-
portu drewna.

Podrêcznik akademicki „Urz¹dzenia techniczne w produkcji leœnej”
jest przeznaczony dla studentów in¿ynierii produkcji i leœnictwa. Mo¿e
on równie¿ stanowiæ wartoœciowe Ÿród³o informacji dla pracowników
lasów pañstwowych i zak³adów us³ug leœnych. Treœci¹ podrêcznika s¹
wymagania przyrodnicze zabiegów hodowlanych i ochronnych w pro-

nicznym, ich budowie i zasadom u¿ytkowania. Uwzglêdniono now¹
metodê precyzyjnego siewu nasion leœnych - omówiono przyk³ady
siewników pneumatycznych stosowanych na powierzchniach
zamkniêtych (np. w tunelach) i na powierzchniach otwartych w korytach
i na grzêdach.

W rozdziale tym omówiono te¿ sposoby mechanicznej pielêgnacji
siewek i przesadek - niszczenia chwastów, podcinania korzeni, a tak¿e
szkó³kowania i wyorywania sadzonek.

W przypadku produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzenio-
wym przedstawiono w podrêczniku ró¿ne, aktualnie stosowane metody
i niezbêdne do ich realizacji linie technologiczne i urz¹dzenia
techniczne.

dukcji leœnej, budowa urz¹dzeñ technicznych umo-
¿liwiaj¹cych ich realizacjê w ró¿nych warunkach
leœnych, podstawowe zasady funkcjonowania i za-
potrzebowanie na moc ich zespo³ów roboczych.

Potrzeba aktualizacji wiedzy z tego zakresu
wynika ze znacznego up³ywu czasu od poprzednich
publikacji i niezwykle du¿ego postêpu techniczne-
go w wykonywaniu prac leœnych. Dotychczas g³ów-
n¹ pomoc dydaktyczn¹ z zakresu techniki leœnej sta-
nowi³y nastêpuj¹ce podrêczniki: M. Botwin - Ma-
szynoznawstwo leœne, wydanie I, 1965 r. i wydanie
II, 1979 r. (wspó³autor J. Botwin), J. Wiêsik -
Maszyny leœne, cz. I, 1990 r., cz. II, 1991 r.,
M. Kubiak - Transport leœny, 1990 r.

Treœæ podrêcznika autorzy podzielili na piêæ
rozdzia³ów wyró¿nionych wed³ug rodzajów prac
wystêpuj¹cych w produkcji leœnej, mianowicie:
pozyskiwanie i przygotowanie do siewu nasion
drzew leœnych, produkcja sadzonek do odnawiania
lasu i zalesieñ, odnawianie lasu, pielêgnowanie
upraw i drzew leœnych, ochrona lasu.

W pierwszym rozdziale omówiono sposoby
zbioru nasion i owoców drzew leœnych, urz¹dzenia
wspomagaj¹ce prace, sposoby wydobywania

nasion z owocni i szyszek, metody badania ¿ywotnoœci nasion i warunki
ich w³aœciwego przechowywania.

Poza znanymi w Polsce sposobami pozyskiwania nasion, wskazano
na mo¿liwoœæ zbioru szyszek z drzew stoj¹cych przez ich otrz¹sanie -
metoda w Polsce nie stosowana, a za granic¹ w wielu krajach wyko-
rzystywana. Omówiono budowê otrz¹saczy, warunki, jakie musz¹ one
spe³niaæ, by nie uszkadzaæ drzew podczas otrz¹sania i zasady ich
u¿ytkowania. Metoda ta umo¿liwia znaczne zwiêkszenie bezpie-
czeñstwa i wydajnoœci pracy, ale te¿ pozyskanie z drzew wiêkszej iloœci
szyszek ni¿ przy zbiorze rêcznym.

W rozdziale tym du¿o uwagi poœwiêcono procesowi cieplnego
³uszczenia szyszek. Omówiono zasady jego przeprowadzania,
gwarantuj¹ce zachowanie ¿ywotnoœci nasion, budowê urz¹dzeñ
technicznych do jego realizacji. Przedstawiono te¿ oryginalny model
matematyczny zmiany wilgotnoœci szyszek w czasie oraz wskazano
czynniki maj¹ce wp³yw na czas trwania procesu.

Rozdzia³ drugi zawiera omówienie zabiegów i metod produkcji
sadzonek w szkó³kach leœnych, zarówno na powierzchniach otwartych,
jak i zamkniêtych.

W przypadku produkcji sadzonek na powierzchniach otwartych
sformu³owano szczegó³owo wymagania dotycz¹ce uprawy gleby i wy-
magania agrotechniczne odnosz¹ce siê do realizuj¹cych okreœlone
zabiegi maszyn: p³ugów, kultywatorów, bron, pog³êbiaczy, wa³ów, w³ók,
agregatów uprawowych.

Wa¿nym elementem procesu produkcyjnego we wspó³czesnych
szkó³kach leœnych jest nawo¿enie gleby, szczególnie posiadaj¹cym
odpowiednie w³aœciwoœci kompostem. Sposoby jego przygotowania
i niezbêdne do tego celu urz¹dzenia techniczne znajduj¹ w podrêczniku
szczegó³owe omówienie.

Du¿o miejsca poœwiêcono siewnikom leœnym - wymaganiom tech-

W rozdziale trzecim znajduje siê omówienie
zabiegów sk³adaj¹cych siê na proces odnawiania
lasu w ró¿nych warunkach leœnych - przygo-
towania powierzchni, upra-wy gleby, wysiewu
nasion lub sadzenia sadzonek. Du¿e zró¿nico-
wanie warunków leœnych powoduje koniecznoœæ
stosowania maszyn o bardzo ró¿ni¹cych siê
rozwi¹zaniach konstrukcyjnych. Na przyk³ad do
uprz¹tania powierzchni zrêbowych mog¹ byæ
zastosowane zgrabiarki, ale te¿ rozdrabniacze
aktywne, do uprawy gleby - p³ugi dwuodk³a-
dnicowe, ale i frezarki glebowe. Autorzy
szczegó³owo omawiaj¹ po-szczególne rodzaje
maszyn, wskazuj¹ warunki u¿ytkowania, zapo-
trzebowanie energetyczne poszczególnych grup
maszyn.

Rozdzia³ czwarty zawiera omówienie zabie-
gów pielêgnacyjnych na uprawach leœnych oraz
na drzewach przez ich podkrzesywanie. Pielê-
gnacja upraw w lasach polskich jest najczêœciej
dokonywana za pomoc¹ wykaszarek przenoœ-
nych albo narzêdzi rêcznych.Autorzy zalecaj¹ do
tych prac bardziej wydajne maszyny bierne i bar-
dzo skuteczne w niszczeniu chwastów maszyny

czynne. Omawiaj¹ ich budowê, zasady u¿ytkowania i zapotrzebowanie
energetyczne.

W rozdziale pi¹tym przedstawiono urz¹-dzenia techniczne do
ochrony lasu - opryskiwacze ciœnieniowe do upraw, z pomocniczym
strumieniem powietrza do drzewostanów oraz œrodki lotnicze do
zwalczania szkodników na wiêkszych obszarach lasu. Omówiono ich
budowê i zasady dzia³ania. W przypadku œrodków naziemnych podano
zasady obliczania zapotrzebowania na moc tworzonych agregatów
opryskowych.

Opisow¹ treœæ opracowania wzbogaca 286 rysunków i 12 tabel.
Autorzy wykorzystali w podrêczniku badania wielu oœrodków
badawczych, przywo³uj¹ 117 pozycji literatury odnosz¹cych siê do
omawianych problemów.

Du¿¹ wartoœci¹ podrêcznika jest wykorzystanie w nim badañ
przeprowadzonych przez autorów i ich wspó³pracowników z Zak³adu
Mechanizacji Leœnictwa Katedry Maszyn Rolniczych i Leœnych Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dotycz¹ one
oryginalnych opracowañ konstrukcyjnych, jak np. podcinacza korzeni
sadzonek w szkó³kach leœnych o ruchu postêpowo-zwrotnym no¿y,
frezarki glebowej z zespo³em roboczym œlimakowym, opryskiwacza do
mygie³ drewna, a tak¿e teoretycznych podstaw funkcjonowania maszyn
i urz¹dzeñ leœnych, jak otrz¹sania szyszek z drzew stoj¹cych, przebiegu
cieplnego procesu ³uszczenia szyszek, kinematyki podcinaczy korzeni
sadzonek, zasad konstrukcyjnych frezarki glebowej œlimakowej.

Wiêkszoœæ omawianych w podrêczniku maszyn jest agregatowana
z ci¹gnikami uniwersalnymi. Autorzy podaj¹ zasady doboru ich parame-
trów technicznych (mocy, masy) zapewniaj¹cych prawid³owe ich
funkcjonowanie w okreœlonych warunkach leœnych. Wiedza ta mo¿e byæ
szczególnie przydatna dla praktycznej dzia³alnoœci firm realizuj¹cych
zadania gospodarcze w leœnictwie.
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