
2000 d³ut i 3000 innych narzêdzi do drewna
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œcinka du¿ych drzew za pomoc¹ siekiery

PRAWO

BEZPIECZEÑSTWO

PRZYGOTOWANIE

Za wyciêcie drzewa bez wymaganego zezwolenia gro¿¹ nam wysokie kary. S¹ jednak 

sytuacje, w których takie zezwolenie nie jest potrzebne. 

Nie potrzebujemy zezwolenia kiedy wycinamy:

- drzewa owocowe 

- drzewa, których wiek nie przekracza 5 lat

- drzewa rosn¹ce na plantacjach 

- drzewa rosn¹ce w lesie 

W pozosta³ych przypadkach nale¿y zg³osiæ siê do Urzêdu Gminy lub Miasta o wydanie 

odpowiedniego pozwolenia. 

Warto zaznaczyæ, ¿e nawet jeœli wyciêcie drzewa wymaga pozwolenia, nie zawsze 

wymagana jest op³ata. Z op³aty jesteœmy zwolnieni m.in. wtedy, kiedy chcemy wyci¹æ  

drzewo na terenie nie zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, kiedy usuwamy drzewo 

chore lub zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu ludzi i mienia.

(z pewnymi wyj¹tkami)

(w sadach)

(tutaj ma zastosowanie odpowiednia ustawa)

Jeœli chcemy wyci¹æ drzewo, które nam przeszkadza, b¹dŸ te¿ jest chore lub uschniête, warto siê do tego w odpowiedni 

sposób przygotowaæ. W niektórych przypadkach, np. jeœli drzewo jest bardzo du¿e, roœnie krzywo lub blisko zabudowañ, 

nale¿y rozwa¿yæ skorzystanie z profesjonalnej firmy us³ugowej zajmuj¹cej siê wycink¹ drzew. 

Drzewa najlepiej wycinaæ w okresie spoczynku, tj. od jesieni do wiosny. Wtedy drzewo jest l¿ejsze wiêc w³o¿ymy w wycinkê i 

uprz¹tanie mniej wysi³ku. Dodatkowo drewno z takiego drzewa jest wy¿szej jakoœci, zarówno jako budulec, jak i opa³.

Przygotowuj¹c siê do wycinki, warto pamiêtaæ o kilku podstawowych kwestiach

- okulary ochronne  - to podstawowe  wyposa¿enie zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo

- kask - zabezpiecza m.in. przed spadaj¹cymi z drzewa suchymi konarami

- wygodne ubranie - zagwarantuje wygodn¹ pracê, ale równie¿ sprawne oddalenie siê w chwili upadku drzewa

- ostre narzêdzie - dobrze naostrzona siekiera zapewni szybk¹ i sprawn¹ pracê

- towarzystwo - warto poprosiæ kogoœ o pomoc, szczególnie jeœli nie mamy doœwiadczenia

Rozpoczynaj¹c wycinkê drzewa nale¿y przemyœleæ i przygotowaæ kilka spraw:

Kierunek upadku drzewa 

Od tego, w któr¹ stronê upadnie œciête drzewo, zale¿¹ dalsze przygotowania, dlatego 

warto poœwiêciæ na to chwilê. Najlepiej jeœli wykorzystamy naturalne pochylenie 

drzewa i skierujemy je po œciêciu w tym¿e kierunku. Aby upewniæ siê, w któr¹ stronê 

drzewo siê pochyla najlepiej wykorzystaæ pion, którym mo¿e byæ z powodzeniem nasza 

siekiera. Wystarczy chwyciæ trzonek na samym koñcu, wyci¹gn¹æ ramiê wysoko, a 

zwisaj¹ca siekiera bêdzie wyznacza³a pion. W tym momencie obchodzimy drzewo 

wokó³ i sprawdzamy, w którym kierunku siê najbardziej pochyla.
 

Pamiêtajmy aby wzi¹æ równie¿ pod uwagê ukszta³towanie korony drzewa, której 

nieregularnie roz³o¿ona masa mo¿e przechyliæ drzewo w niepo¿¹danym kierunku.Rys. Frederic H. Kock
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Ustalaj¹c kierunek upadku drzewa, nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na wiatr, który mo¿e w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na 

zmianê kierunku. 

Oczywiste jest równie¿, ¿e podczas tych ustaleñ nale¿y wzi¹æ pod uwagê pobliskie zabudowania, ew. linie energetyczne, 

czy choæby inne drzewa. Istotne jest równie¿ czy z miejsca, na które drzewo upadnie, bêdziemy mogli je w ³atwy sposób 

usun¹æ. 

Zabezpieczenie terenu

Kiedy znamy ju¿ kierunek upadku, nale¿y usun¹æ ze strefy zagro¿enia 

przedmioty, które mog³yby ulec zniszczeniu. Musimy równie¿ koniecznie 

ostrzec osoby (np. dzieci) lub zwierzêta, które mog³yby niespodziewanie 

znaleŸæ siê w tej strefie. Nale¿y siê tutaj pos³u¿yæ zasad¹ podwójnej 

wysokoœci drzewa, która mówi, ¿e strefa zagro¿enia rozci¹ga siê w 

promieniu równym podwojonej wysokoœci wycinanego drzewa.

Niezbêdne jest równie¿ przygotowanie tzw. œcie¿ek oddalania, które 

pozwol¹ nam szybko oddaliæ siê od miejsca wycinki. Usuwamy z nich wszelkie 

przedmioty, du¿e kamienie, ga³êzie itp.

Przeszkadzaj¹ce przy œcince ga³êzie, (zarówno na œcinanym, jak i 

s¹siednich drzewach) odcinamy na wysokoœci naszego wzrostu. Ga³êzie 
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nad³amane i luŸno zwieszone na drzewie przeznaczonym do œcinki równie¿ w miarê mo¿liwoœci usuwamy. Odciête ga³êzie 

usuwamy z bezpoœredniego otoczenia, jak równie¿ ze œcie¿ek oddalania.

Oczyszczamy równie¿ teren w promieniu ok. 1 m wokó³ pnia, tak aby rosn¹ce tam roœliny nie przeszkadza³y nam w pracy.

TECHNIKA
Pozycja

Stañ pewnie i stabilnie z boku œcinanego drzewie. Nogi rozstaw na szerokoœæ ramion. Upewnij 

siê, ¿e odleg³oœæ od drzewa jest w³aœciwa. Rozpocznij od spokojnego ruchu siekier¹, 

stopniowo zwiêkszaj¹c wymach i si³ê. 

Rzaz podcinaj¹cy

- jest to pierwsze ciêcie

- wykonujemy je od strony, w które drzewo upadnie

- powinien byæ wykonany jak najni¿ej

- g³êbokoœæ ciêcia to ok. 1/3 œrednicy drzewa.

Rzaz œcinaj¹cy

- jest to ostateczne ciêcie

- wykonujemy je po stronie przeciwnej do planowanego upadku

- powinien byæ wykonany wy¿ej od rzazu podcinaj¹cego 

- wysokoœæ powsta³ego progu nie powinna przekroczyæ 1/10 œrednicy pnia

- g³êbokoœæ ciêcia to ok. 1/2 œrednicy drzewa

- wykonuj¹c ten rzaz nale¿y zostawiæ tzw. zawiasê o szerokoœci oko³o 1/1

szerokoœci pnia

- aby zabezpieczyæ kierunek upadku, mo¿na u¿yæ klina do obalania drzew

- po wykonaniu tego rzazu nale¿y oddaliæ siê od drzewa w bok zgodnie ze

  œcie¿k¹ oddalania 
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Zawiasa

/filmydlutacomYou
Na naszym kanale znajdziesz m.in. filmy o:

- siekierach Gransfors Bruks

- œcinaniu drzew siekierami Gransfors Bruks

- ostrzeniu siekier ose³kami rêcznymi

- ostrzeniu siekier ostrzarkami Tormek

- rzucaniu siekierami i toporami Gransfors Bruks
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