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Pastaruoju metu Lietuvos miškuose sparčiai diegiama mašininė miško kirtimo technologija. Į naują techniką investuojamos didelės lėšos, todėl 

svarbu, kad ji teiktų didžiausią naudą.  
Tyrimo tikslas buvo kompleksiškai įvertinti mašininio miško kirtimo efektyvumą Lietuvos sąlygomis, atsižvelgiant į technologinius, ekonominius, 

ekologinius bei socialinius veiksnius.  
Nustatyta, kad Lietuvoje šiuo metu labiausiai paplitusios didelės galios (skirtos plyniesiems kirtimams) ir vikšrinės medkirtės bei medkirtės-

medvežės. Daugiausia kertama plynųjų pušynų ir eglynų biržių. Palyginamomis sąlygomis (vienodos kertamos medžių rūšys ir vienodas kertamas stiebų 
tūris) didelės galios medkirtės darbo našumas yra 10–20 proc. didesnis negu vikšrinės medkirtės bei 40–70 proc. didesnis negu medkirtės-medvežės. Pa-
lyginamomis sąlygomis pigiausia yra medienos ruoša vikšrine medkirte. Didžiausi kaštai – kertant medkirte-medveže.  

Medžių nupjovimo, šakų genėjimo, sortimentavimo ir sortimentų sudėjimo blogesnės kokybės, dirbant medkirtėmis, didesnio sisteminio nuokrypio 
nenustatyta. Nuvažiuojant nuo valksmų sausose augavietėse didesnės žalos dirvožemiui nepadaroma. Medkirčių mašinų naudojimas mažina užimtumą 
medienos ruošoje, didina socialinį šios veiklos patrauklumą, gerina dirbančiųjų saugą. 

Medienos ruoša, medkirtė, kompleksinis vertinimas.  

 
Įvadas 

 
Pastaruoju metu Lietuvos miškuose sparčiai diegiama 

mašininė miško kirtimo technologija. Naujas technologijas 
diegia valstybinės miškų urėdijos bei privačios rangovinės 
įmonės. Valstybiniuose miškuose 2008 m. medkirtėmis iš-
kirsta 758,5 tūkst. m³ medienos, arba 23,1 proc. bendrojo 
kiekio (2005 m. – atitinkamai 125,6 tūkst. m³ ir 3,8 proc.). Į 
naują techniką investuojamos didelės lėšos, todėl aktualu, 
kad ji teiktų didžiausią ekonominę naudą, minimaliai veik-
dama aplinką.  

 Dabartinę medynų kirtimo mašinomis etapo pradžią 
Lietuvoje sąlygojo ir tolesnę plėtrą lėmė šios priežastys: 
2004–2007 m. atsiradęs pigios darbo jėgos trūkumas miškų 
ūkyje ir jos brangimas; Europos Sąjungos parama; finansi-
niai ir kreditiniai ištekliai bei finansavimo mechanizmai; 
tam tikra konfrontacija tarp valstybinio miškų sektoriaus ir 
privačių rangovinių įmonių; darbo rinkų globalizavimas – 
laisvas darbo jėgos ir darbo priemonių judėjimas ES erdvė-
je ir už jos ribų; mentalinis išorinis spaudimas – noras ne-
atsilikti nuo kaimynų, noras būti tarp socialiai patrauklių 
veiklos sričių, konkuruojant dėl darbo jėgos ir investicijų. 
Kartu pažymėtina, kad šio proceso vėlavimas ir vangi plėt-
ra sietina su aiškios valstybinės strategijos medienos ruo-
šos klausimais nebuvimu. 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė savo 2010 m. 
kovo 31 d. ataskaitoje konstatavo, kad ne visos miškų urėdi-
jų turimos medkirtės panaudojamos maksimaliai, iškertama 
mažiau negu buvo numatyta investiciniuose projektuose, kai 
kuriose miškų urėdijose kirtimo medkirtėmis savikaina yra 
didesnė nei analogiškų darbų, kuriuos atlieka rangovai, vidu-
tinė kaina (LR valstybės kontrolė, 2010). Tai rodo mašininio 
miško kirtimo efektyvumo tyrimų aktualumą.  

Medkirčių darbo našumas yra plačiai tyrinėtas Skandi-
navijos šalyse (Lageson, 1997; Glöde, 1999; Brandenberg, 
2000; Hanell et al., 2000; Kärhä et al., 2004; Ovaskainen et 
al., 2004; Nurminen et al., 2006), taip pat Šiaurės Ameri-
koje (Tufts et al., 1993; Landford et al., 1995; Tufts, 1997). 

Darbo laiko tyrimai dažniausiai atliekami siekiant nustatyti 
pagrindinius veiksnius, turinčius įtakos darbo našumui, ir 
nustatyti darbo laiko sąnaudas, reikalingas produkcijos 
gamybos kaštų skaičiavimui (Nurminen et al., 2006).  

Medkirčių darbo našumą lemia daug veiksnių: gamti-
niai, gamybiniai, organizaciniai. Teigiama, kad vidutinis 
medžių stiebų tūris yra vienas iš didžiausią įtaką turinčių 
veiksnių medkirčių darbo našumui (Nurminen et al., 2006). 
Ši priklausomybė nėra tiesinė – mažesnio galingumo med-
kirtėmis kertant didesnio negu nustatytas optimalus stiebo 
tūris medžius darbo našumas mažėja (Kärhä et al., 2004). 
Antras pagal svarbą veiksnys yra operatorius (Kärhä et al., 
2004; Nurminen et al., 2006). Tos pačios mašinos darbo 
našumas dirbant skirtingiems operatoriams skiriasi net iki 
40 proc. Taip pat medkirčių našumas didėja didėjant kirti-
mo intensyvumui. Kiti veiksniai yra mažiau svarbūs, tačiau 
jie taip pat turi įtakos: kirtimo būdas, medžių rūšis, auga-
vietė, reljefas (Eliasson et al., 1999; Glöde et al., 2001; 
Siren et al., 2003; Dvořak et al., 2007).  

Siekiant nustatyti miško technologijų ekologinį povei-
kį aplinkai įvairiose šalyje, atlikta daug tyrimų. Ypač pla-
čiai ištirtas miško technikos poveikis dirvožemiui. Visi au-
toriai (Šakūnas, 1997; Simanov et al., 1998; Kozlowski, 
1999; ir kt.) vieningai teigia, kad miško technika daro nei-
giamą poveikį miško dirvožemiams. Miško mašinos, su-
spausdamos dirvožemį, pakeičia jo fizines, vandens – fizi-
nes, chemines ir biologines savybes. Kertant plynai, be 
valksmų pažeidžiama iki 90–100 proc. kirtavietės dirvo-
žemio ploto (Stewart et al., 1988; Wasterlund, 1992). 

Užsienyje atlikti tyrimai negali būti tiesiogiai adaptuoti 
Lietuvos sąlygomis. Jie vertingi metodiniu bei lyginamo-
sios analizės aspektais. Tyrimo tikslas buvo kompleksiškai 
įvertinti mašininio miško kirtimo efektyvumą Lietuvos są-
lygomis, atsižvelgiant į ekonominius, ekologinius bei so-
cialinius veiksnius.  

Pagrindiniai uždaviniai:  

1. Nustatyti medienos ruošos variantus pagal medkir-
čių tipus, kirtimo būdus ir medynus Lietuvoje. 
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2. Sukurti arba atrinkti mašininio miško kirtimo 
kompleksinio (technologinio, ekonominio, socialinio bei 
ekologinio) vertinimo metodus. 

3. Nustatyti labiausiai paplitusių Lietuvoje medienos 
ruošos medkirtėmis variantų darbo našumą, apskaičiuoti 
kaštus, išryškinti technologinius ypatumus, poveikį aplin-
kai ir socialinius aspektus. 

Tai pirmas bandymas kompleksiškai įvertinti medkir-
čių taikymo Lietuvoje efektyvumą, atsižvelgiant į ekono-
minius, ekologinius, socialinius bei technologinius aspek-
tus. Straipsnis plėtoja Lietuvoje pradėtus medkirčių darbo 

efektyvumo tyrimus (Sadauskienė ir kt., 2008; Mizaras ir 
kt., 2008) ekonominio efektyvumo rodiklių modeliavimo 
bei kompleksinio vertinimo kryptimis. 

 
Tyrimų objektas ir metodai 

 
Tyrimų objektas – medkirčių darbo efektyvumas. Buvo 

nustatyti labiausiai paplitę Lietuvoje medienos ruošos med-
kirtėmis variantai (medkirčių tipai, kirtimo būdai, medynai). 
Labiausiai paplitusios medkirtės buvo nustatytos pagal jų 
pardavimo Lietuvoje 2004–2008 m. duomenis (1 lentelė).  
 

1 lentelė. Medkirčių skaičius Lietuvoje 2008 m. 
Table 1. Number of harvesters in Lithuania in 2008 

 

Prekinis ženklas 
Trademark 

Medkirtės tipas / Harvester type 
didelės galios, skirta pa-
grindiniams kirtimams, 

ratinė 
high power, designed for 
clear cuttings, wheeled 

vidutinės galios (universali) 
medium power (universal) 

mažos galios, skirta 
pirmiems ugdomie-

siems kirtimams, ratinė 
low power, designed for 
first thinnings, wheeled 

ratinė 
wheeled 

vikšrinė 
excavator 

based 

Medkirtė-
medvežė 

harwarder 

John Deere (Timberjack) 7 1   1 
Valmet 10 0  1  
Ponsse 2 1  4  
New Holland Kobelco 0 0 11   
Logset 3 0    
HSM 2 0    
Sampo Rosenlew 0 2   1 
Pinox 1 0    
Iš viso / Total 25 4 11 5 2 

 
Siekiant nustatyti, kokiuose medynuose dažniausiai 

dirba medkirtės, buvo sudaryta anketa ir išsiųsta 35 įmo-
nėms, kurios turi jų įsigijusios. Anketoje buvo klausiama 
apie turimą medkirtę, kokiuose kirtimuose jos dirba ir ko-

kias medžių rūšis kerta. Pagal iškertamų medžių rūšį su 
medkirtėmis daugiausia dirbta pušynuose ir eglynuose (39 
ir 40 proc.), (1 pav.).  

 

Plynieji pagrindiniai Clear cutting -74

Neplynieji pagrindiniai Selective cutting-15

Einamieji Second thinning-5

Retinimo First thinning-0

Sanitariniai plynieji Clear sanitary cutting-5

Sanitariniai neplynieji Selective sanitary cutting-1

Iškertamos medienos kiekis pagal kirtimus 

procentais

Pušynai Pine stands-42

Eglynai Spruce stands-40

Beržynai Birch stands-7

Juodalksnynai Black alder stands-6

Baltalksnynai Grey alder stands-3

Drebulynai Aspen stands-2

Iškertamos medienos kiekis pagal medynus 

procentais

 
1 pav. Medkirčių darbo pasiskirstymas pagal kirtimus ir medynus 2008 m. 

Fig. 1. Distribution of harvesters work according cuttings and stands in 2008 

 

Tad, Lietuvoje labiausiai paplitusios yra didelės galios, 
skirtos pagrindiniams kirtimams, ir vikšrinės medkirtės bei 
medkirtės-medvežės, naudojamos plyniesiems pušynų ir 
eglynų kirtimams. 

Stebėtos medkirtės Timberjack 1270D techninės cha-
rakteristikos: 160 kW galingumas, maksimalus manipuliato-
riaus siekis – 11,8 m, maksimalus pjaunamų medžių skers-
muo – 65 cm. Medkirtė-medvežė Ponsse Wisent Dual stebė-
ta dirbanti medkirtės režimu. Jos galingumas yra 130 kW, 

maksimalus manipuliatoriaus siekis – 10 m, maksimalus 
pjaunamų medžių skersmuo – 53 cm. Medkirtė New Holand 
Kobelco E135SRLC yra sukonstruota kaip ekskavatorius su 
vikšrine važiuokle. Jos galingumas – 63 kW, maksimalus 
pjaunamų medžių skersmuo – 65 cm, strėlės ilgis – 8,5 m. 

Pagrindinis tyrimų elementas buvo kertamas medis, 
apibūdinamas jo charakteristikomis (rūšis, stiebo tūris). 
Įvairių medžių kirtimo darbo laiko sąnaudos buvo tirtos 
abipus valksmo išskirtose biržių dalyse (tyrimo bareliuo-
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se). Stebėtas 5 medžių rūšių kirtimas: pušies, eglės, beržo, 
juodalksnio ir drebulės. Stebėtas 2619 medžių kirtimas 31 
medyne. Toks stebėjimų skaičius užtikrino medkirčių dar-
bo našumo modelių patikimumą, nustatytą pagal determi-
nacijos koeficientą (R2) bei rodiklį p.  

Medkirčių darbo ekonominis vertinimas susideda iš jų 
darbo našumo ir kaštų nustatymo. Darbo laiko sąnaudų tyri-
mų metodika parengta remiantis T. Nurminen, H. Korpunen, 
J. Uusitalo tyrimais (2006). Medkirčių darbo našumo tyrimai 
buvo atlikti 2007–2009 m. vasaros–rudens laikotarpyje. Pasi-
rinktuose medynuose buvo išskirti 0,1–0,3 ha bareliai. Iš viso 
medkirčių darbas buvo stebėtas 4,14 ha plote. Vidutinis bare-
lio plotas – 0,13 ha. Kiekviename objekte buvo stebėtas ne 
mažiau kaip 30 (30–209) medžių nupjovimas. Bareliuose bu-
vo pamatuotas kiekvieno medžio skersmuo 1,3 m aukštyje ir 
užrašytas ant medžio kamieno. Medkirčių darbas buvo fil-
muojamas skaitmenine vaizdo kamera, kad analizuojant būtų 
galima išskirti visas darbo operacijas. Iš viso medkirčių ope-
ratyvinis darbas buvo filmuotas 67,4 val. Pagaminta produk-
cija apskaičiuota pagal iškirstų medžių tūrį, nustatytą pagal 
skersmenį 1,3 m aukštyje ir aukštumo klasę.  

Sudaryta medkirčių darbo laiko stebėjimų duomenų 
bazė iš 41904 įrašų (2619 eilučių ir 16 stulpelių), kurioje 
pateikti stebėjimų duomenys apie medkirčių darbo operaci-
jų trukmę, kertant kiekvieną medį (važiavimas, pasiruoši-
mas, pjovimas, apdorojimas, šakų sukrovimas, trako ir 
pomiškio kirtimas).  

Medkirčių operatyvinis darbo našumas (Nop, m3/val.) 
apskaičiuotas pagal 1 formulę: 

Nop=V/(tvaz+tp+tap+tpas+ts+tsort),  (1) 
čia V – medžio stiebo tūris m3; 

tvaz – važiavimo biržėje laikas, tenkantis vienam me-
džiui, val.; 

tp – medžio pjovimo trukmė val.; 
tap – medžio apdorojimo trukmė val.; 
tpas – pasiruošimo pjovimui laikas, tenkantis vienam 

medžiui, val.; 
ts – šakų sukrovimo laikas, tenkantis vienam medžiui, 

val.; 
tsort – sortimentų sukrovimo laikas, tenkantis vienam 

medžiui, val. 
 
Regresinės analizės metodu buvo sudaryti medkirčių 

operatyvinio darbo našumo skaičiavimo modeliai. Papil-
domo darbo laiko koeficientas, taikomas medkirčių darbui, 
pasirinktas 1,4 (Brandenberg, 2000). 

Medienos ruošos medkirtėmis kaštai (S, Lt/m3) ap-
skaičiuoti pagal formulę:  

S=t×(d+Z),       (2) 
čia t – darbo laiko sąnaudos val./m

3
; 

d – laiko vieneto (valandos) darbo kaina, įskaitant so-
cialinį draudimą (31 %) ir papildomą darbo už-
mokestį (12 %) Lt/val.; 

Z – technikos darbo valandos eksploatavimo kaštai 
Lt/val.; 

 
Skaičiavimuose naudoti rodikliai: operatoriui priskai-

čiuotas darbo užmokestis – 2500 Lt/mėn., technikos darbo 
valandų skaičius per parą – 12, darbo dienų per metus – 248, 
technikos darbo valandos kaštai, apskaičiuoti kiekvienai 
medkirtei atskirai: medkirtės Timberjack 1270D – 227 Lt, 

medkirtės-medvežės Ponsse Wisent Dual – 202 Lt/m3, med-
kirtės New Holand Kobelco E135SRLC – 129 Lt/m3. 

Technologinis ir ekologinis vertinimas buvo atliktas 
stebint medkirtes darbo metu bei apžiūrint kirtavietes ir 
taikiant anketinės apklausos metodus. 

Stebint medkirčių darbą atsižvelgta į mašinos judėjimą 
kirtavietėje, pjaunamo medžio apdorojimo kokybę, palie-
kamų medyne bei esančių už jo ribos medžių pažeidimą 
(nulaužti ar išversti medžiai) . Mašinos judėjimas kirtavie-
tėje vertintas nustatant atstumą tarp valksmų ir jų užimamą 
plotą proc., provėžų gylį valksme, ne valksmu važiuotą 
plotą proc., provėžų gylį ne valksme. Pjaunamo medžio 
apdorojimo kokybė vertinta nustatant kelmų aukštį, genė-
jimo kokybę, likusios neapdorotos stiebo dalies ilgį ir pro-
centą, atpjautų sortimentų išdėstymą. Be to, fiksuoti sorti-
mento matmenų atitiktis ir defektai, sklype paliekamų bei 
už kirtavietės ribos esančių medžių pažeidimo atvejai. 

Pokirtiminis medkirčių darbo objektų technologinis ty-
rimas atliktas praėjus 1–6 mėn. po kirtimo. Vertinti šie ro-
dikliai: valksmų išdėstymas visame kirtavietės plote, lie-
kamieji dirvos pažaidų požymiai, paliekamų medžių ir me-
džių gretimuose medynuose pažaidos, medžių nupjovimo 
(kelmų) kokybė visame kirtavietės plote. 

Vertinant medkirčių darbą ekologiniu ir socialiniu as-
pektais buvo naudojamas anketinės apklausos metodas. 
Buvo apklausti 65 respondentai (miškų urėdijų, girininkijų 
ir rangovų atstovai). Anketose pateikti uždarojo tipo klau-
simai, į kuriuos respondentai turėjo atsakyti, pasirinkdami 
vieną iš pateiktų atsakymų. 

Vertinant medkirčių darbo ekologinį poveikį, pagrin-
diniai klausimai buvo apie medkirtės darbo poveikį, nuva-
žiuojant jai nuo valksmo bei pažeidžiant paliekamus me-
džius biržėje ir už jos ribų.  

Medkirčių darbo socialinis vertinimas, taikant anketi-
nės apklausos metodą, buvo atliktas šiais aspektais:  

• užimtumo mažėjimas,  
• pajamų paskirstymo netolygumo augimas,  
• darbo sąlygų bei saugos reikalavimų pokyčiai,  
• medienos ruošos darbų patrauklumo pokyčiai. 
 

Rezultatai ir jų aptarimas  
 
Medienos ruošos medkirtėmis darbo našumas ir kaštai 

Tyrimų objektuose medkirčių darbo našumas kito nuo 
7,6 m3/val. iki 46,5 m3/val. Pagal tyrimų duomenis buvo 
sudaryti medkirčių operatyvinio darbo našumo modeliai 
pagal medkirtės tipą (3 tipai – didelės galios medkirtė, 
vikšrinė medkirtė ir medkirtė-medvežė) bei medžių rūšį 
(dvi grupės: pirma – eglė, pušis, juodalksnis; antra – ber-
žas, drebulė) ir kertamų medžių vidutinį stiebo tūrį.  

Sudaryti medkirčių darbo našumo modeliai pagal for-
mulę: 

Nop=a+b×V
c,       (3) 

čia  Nop – operatyvinis darbo našumas m3/val.; 
a, b, c – koeficientai;  
V – vidutinis stiebo tūris m3.  
 
Apskaičiuotos medkirčių našumo modelių koeficientų 

reikšmės, modelių koreliacijos koeficientai bei modelio 
taikymo ribos pagal medžių stiebų tūrį pateikti 2 lentelėje.  
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2 lentelė. Modelio Nop=a+b×Vc rodiklių reikšmės 
Table 2. Values of parameters for productivity model Nop=a+b×Vc 

 

 
Medkirtės tipas 

Type of harvester 

Medžių 
rūšys 
Tree 

species 

 
Nustatytos rodiklių reikšmės 

Estimated values of parameters 

Modelio kore-
liacijos koefi-

cientas 
Correlation 
coefficient 

Modelio taikymo 
ribos 
V, m3 

Limits for stem si-
ze (V) appropriate 

for model, m
3
 a b c R 

Didelės galios  
High power 

E, P, Jd -8,7 51,2 0,46 0,887 0,1-2,0 
B, D  29,0 0,49 0,796 0,1-2,0 

Vikšrinė  
Excavator based 

E, P, Jd -9,3 42,2 0,36 0,899 0,1-1,5 
B, D  22,2 0,42 0,763 0,1-1,5 

Medkirtė-medvežė 
Harwarder 

E, P, Jd -10,3 33,6 0,29 0,871 0,1-1,5 

 
Pagal sudarytus medkirčių operatyvinio darbo našumo 

modelius apskaičiuotas medkirčių operatyvinis darbo na-
šumas (3 lentelė). Iš tirtų medkirčių didžiausias darbo na-
šumas buvo didelės galios, plyniesiems kirtimams skirtos 
medkirtės. Kertant nedidelio stiebo tūrio medžius (0,1–

0,2 m3), plyniesiems kirtimams skirtos medkirtės ir vikšri-
nės medkirtės darbo našumas yra panašus. Esant didesniam 
stiebo tūriui, skirtumas tarp didelės galios ir vidutinės ga-
lios vikšrinės medkirčių darbo našumo didėja. Mažiausias 
darbo našumas buvo medkirtės–medvežės.  
 

3 lentelė. Operatyvinis medkirčių darbo našumas pagal sudarytus modelius m3/val. 
Table 3. Effective productivity of harvesters calculated by created models, m3/h 

 

Medžių stie-
bo tūris m3 

Stem size, m
3
 

Didelės galios medkirtė 
High power harvester 

Vikšrinė medkirtė 
Excavator based harvester 

Medkirtė-medvežė 
Harwarder 

E, P, Jd 
(spruce, pine, 
black alder) 

B, D 
(birch, 
aspen) 

E, P, Jd (spruce, pine, 
black alder) 

B, D (birch, 
aspen) 

E, P, Jd (spruce, 
pine, black alder) 

B, D 
(birch, 
aspen) 

0,1 9,1 9,4 9,1 8,4 6,9 5,1 
0,2 15,7 13,2 14,3 11,3 10,8 7,9 
0,3 20,7 16,1 18,1 13,4 13,4 10,3 
0,4 24,9 18,5 21,0 15,1 15,5 12,3 
0,5 28,5 20,6 23,6 16,6 17,2 14,2 
0,6 31,8 22,6 25,8 17,9 18,7 15,9 
0,7 34,8 24,3 27,8 19,1 20,0 17,5 
0,8 37,5 26,0 29,6 20,2 21,2 19,0 
0,9 40,1 27,5 31,3 21,2 22,3 20,5 
1,0 42,5 29,0 32,9 22,2 23,3 21,9 
1,1 44,8 30,4 34,4 23,1 24,2  
1,2 47,0 31,7 35,8 24,0 25,1  
1,3 49,1 33,0 37,1 24,8 26,0  
1,4 51,1 34,2 38,3 25,6 26,7  
1,5 53,0 35,4 39,5 26,3 27,5  

 
Medienos ruoša vikšrine medkirte yra pigiausia 

(4 lentelė). Tą lemia nedideli (lyginant su kitomis tirtomis 
medkirtėmis) vikšrinės medkirtės darbo valandos kaštai. 
Didžiausi medienos ruošos kaštai patiriami, kai naudojama 

medkirtė-medvežė (jos darbo valandos kaštai yra nežymiai 
mažesni negu didelės galios medkirtės, tačiau darbo našu-
mas daug mažesnis).  

 
4 lentelė. Medienos ruošos medkirtėmis tiesioginiai kaštai Lt/m³ 
Table 4. Direct costs for wood harvesting with harvesters, Lt/m³ 

 

Medžių stiebo 
tūris m3 

Stem size, m
3
 

Didelės galios medkirtė 
High power harvester 

Vikšrinė medkirtė 
Excavator based harvester 

Medkirtė-medvežė 
Harwarder 

E, P, Jd 
(spruce, pine, 

black alder) 

B, D 
(birch, as-

pen) 

E, P, Jd 
(spruce, pine, black 

alder) 

B, D 
(birch, as-

pen 

E, P, Jd 
(spruce, pine, 

black alder) 

B, D 
(birch, 

aspen) 
1 2 3 4 5 6 7 

0,2 22,4 26,5 14,8 18,8 29,2 39,6 
0,3 16,8 21,7 11,8 15,9 23,5 30,7 
0,4 14,0 18,9 10,1 14,1 20,4 25,6 
0,5 12,2 16,9 9,0 12,8 18,3 22,2 
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1 2 3 4 5 6 7 
0,6 10,8 15,5 8,2 11,9 16,9 19,8 
0,7 10,1 14,4 7,6 11,1 15,7 18,0 
0,8 9,4 13,4 7,2 10,5 14,8 16,5 
0,9 8,7 12,7 6,8 10,0 14,1 15,4 
1,0 8,4 12,1 6,5 9,6 13,5 14,4 
1,1 7,7 11,5 6,2 9,2 13,0  
1,2 7,3 11,0 5,9 8,9 12,5  
1,3 7,0 10,6 5,7 8,6 12,1  
1,4 7,0 10,2 5,5 8,3 11,8  
1,5 6,6 9,9 5,4 8,1 11,4  

 
Didžiausią medienos ruošos kaštų dalį sudaro amorti-

zacijos išlaidos (30-36 proc.), taip pat techninės priežiūros 
ir einamajo remonto išlaidos (27–33 proc.). Išlaidos dega-
lams ir tepalams bei darbo užmokesčio kaštai sudaro ati-
tinkamai 9–18 proc. ir 9–15 proc. bendrųjų kaštų.  

Pagrindiniai veiksniai, lemiantys medienos ruošos 
medkirtėmis kaštus, yra darbo našumas, darbo jėgos ir 
technikos kaina bei technikos naudojimo intensyvumas.  

Trako ir pomiškio kirtimas medkirte yra 9–14 kartų 
brangesnis nei motorpjūkliu. Toks kirtimas medkirte žy-
miai padidina medienos ruošos kaštus. 

Medienos ruošos medkirtėmis technologinis vertini-

mas  

Nuvažiavimai nuo valksmų. Kertant medkirtėmis 
nuvažiavimų nuo valksmų dažnis priklauso nuo atstumo 
tarp jų bei medkirtės tipo. Tyrimo objektuose, kur atstumas 
tarp valksmų centrų buvo 24–25 metrai, medkirtės nuvaži-
nėjo nuo valksmo tam, kad pasiektų ribinius medžius. Bir-
žėse, kur atstumai tarp valksmų centrų buvo 16 metrų, 
medkirtei nuvažiuoti nuo valksmo reikėjo tik keletą kartų, 
siekiant iškirsti stambius ribinius medžius. Galima daryti 
išvadą, kad, kertant medkirtėmis, nuvažiavimai nuo valks-
mų neturi būti draudžiami, kadangi prie storų medžių rei-
kia privažiuoti net ir esant optimaliems atstumams tarp 
valksmų: 16 metrų dirbant su mažomis ir vikšrinėmis 
medkirtėmis, 20 metrų – su kitomis medkirtėmis.  

Kelmų aukštis ir atplaišos. 76 proc. tyrimo objektų 
kelmų aukštis neviršijo 10 cm. 24 proc. objektų kelmai buvo 
per aukšti. Per aukšti kelmai paliekami dėl: 1) per silpnos 
technikos (tirtos medkirtės-medvežės buvo per mažo galin-
gumo plyniesiems kirtimams, 57 proc. biržių, kuriose dirbo 
ši technika, buvo palikti per aukšti kelmai); 2) siekiant pa-
dinti darbo našumą (pjaunant aukščiau šaknies kaklelio, me-
džio stiebo skersmuo pjovimo vietoje būna mažesnis, ypač 
eglių, kurios turi išplatėjusią priekelminę stiebo dalį); 3) te-
chninio pobūdžio (aukštesni paliekami tokių medžių kelmai, 
kurių medkirtė negali nupjauti ties šaknies kakleliu dėl te-
chninių priežasčių: labai išplatėjusi priekelminė stiebo dalis, 
per arti auga kiti medžiai, suaugusių į vieną medį kelių me-
džių kamienai ir pan. Tyrimo metu buvo pastebėta, kad kai 
kurie operatoriai per aukštus kelmus pjauna dar kartą, dėl to 
gaištamas laikas, mažėja darbo našumas.  

Kelmai su atplaišomis buvo nustatyti 14 proc. tyrimo 
objektų. Atplaišų dažniausiai lieka, jei nedaroma arba ne-
tinkamai daroma užpjova.  

Galima daryti išvadą, kad kelmų aukštis ir jų nupjovi-
mo kokybė labai priklauso nuo operatoriaus. Tačiau tirtų 
medkirčių-medvežių galingumas buvo per mažas, kad 
stambūs medžiai būtų kokybiškai pjaunami.  

Medžių genėjimo kokybė. Daugumos tyrimų objektų 
šakų genėjimo kokybė buvo tinkama, šakos nugenėtos ge-
rai ir iki pat viršūnės. Kertant beržynus ir drebulynus, jų 
genėjimo kokybė priklauso nuo medžių šakotumo. Kai ku-
riuose beržynuose ir drebulynuose medžių šakos plonos, jų 
nedaug, ir genėjimo kokybė yra gera. Jeigu medžiai yra ke-
liaviršūniai, su stambiomis šakomis, medkirtėmis jų nere-
komenduotina pjauti. Medkirtės tokius medžius gali nuge-
nėti kokybiškai ir pagaminti smulkios medienos, tačiau su-
gaištama daug laiko, dėl to padidėja medienos ruošos kaš-
tai. Tokius medžius reikia palikti pjauti motorpjūklinin-
kams arba derinti apvaliosios medienos ir biokuro ruošą ir 
viršūninę negenėtą medžio dalį naudoti skiedroms gaminti 
(tokia kirtimo technologija taikoma kai kuriose užsienio 
šalyse). Jeigu medyne šakotų medžių yra dauguma, tokių 
medynų medkirtėmis kirsti nerekomenduotina.  

Likvidinės medienos kiekis valksme. Įvertinti likvidi-
nės medienos kiekį valksme gana sudėtinga, kadangi reikia 
įvertinti, ar iš padėtos į valksmą medienos būtų galima pa-
gaminti sortimentą. Egles, pušis medkirtės nugeni gerai iki 
pat viršūnės, todėl likvidinės medienos nuostolių nėra arba 
yra labai mažai (esant kreiviems stiebams, stambioms ša-
koms). Kertant beržus, drebules, likvidinės medienos nuosto-
liai labai priklauso nuo medžių šakotumo bei taikomų reika-
lavimų. Techninės medkirčių galimybės leidžia nugenėti ša-
kotus medžius ir iš stambių šakų pagaminti sortimentus, ta-
čiau sumažėja medkirtės darbo našumas. Medienos ruoša iš 
šakų medkirtėmis yra brangi, ir esant nedidelėms plonų sor-
timentų (popiermedžių, malkinės medienos) kainoms, jų ga-
myba gali būti neekonomiška. Tirtuose objektuose daugiau-
sia likvidinės medienos buvo sudėta į valksmus pjaunant 
drebules. 

Gretimų medynų pažaidos. 20 proc. tyrimo objektų 
ribojosi su jaunuolynais. Visais atvejais jaunuolynai buvo 
saugomi, pjaunami medžiai buvo verčiami į priešingą pusę, 
ir pažaidų jaunuolynuose nebuvo. Tačiau, saugant jaunuo-
lynus, nukenčia medkirtės darbo našumas. Pjaunant me-
džius šalia jaunuolyno, medkirtės važiavo ne valksmais, 
nes tik taip buvo galima iškirsti greta jaunuolyno augan-
čius medžius, nepažeidžiant jaunuolyno.  

Daugeliu atveju medžiai gretimuose medynuose nebuvo 
pažeisti, nes nupjauti jie buvo verčiami į kertamo medyno 
pusę, tačiau stambūs medžiai su didelėmis lajomis ne visada 
nuverčiami tiksliai ten, kur numatyta. Kertant drebulynus 
gretimi (brandūs) medynai buvo pažeisti, nes virsdamos dre-
bulės išvertė ir nulaužė keletą medžių (100 metrų besiribo-
jančio medyno juostoje – 1–4 išversti medžiai, 1 nulaužtas).  

Palikti kirstini medžiai. Kai kuriuose objektuose ke-
liaviršūniai, stambiomis šakomis medžiai (daugiausia dre-
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bulės ir beržai) buvo palikti. Medkirtės tokius medžius ge-
ni ilgai arba dalį likvidinės medienos sugadina ir sudeda į 
valksmus kaip kirtimo atliekas. Siekiant išvengti medienos 
nuostolių, tokie medžiai yra paliekami pjauti motorpjūk-
liais. Medynuose, kurie kertami medkirtėmis ir yra daug 
medžių stambiomis šakomis, rekomenduotina derinti apva-
liosios medienos ir biokuro ruošą ir viršūninę negenėtą 
medžio dalį naudoti skiedroms gaminti. 

Didelės galios medkirtėmis galima pjauti iki 65 cm 
(pjovimo vietoje) medžius. Tyrimo metu stambiausias nu-
pjautas medis buvo 58 cm 1,3 m aukštyje (2,9 m3 tūrio). 
Stambius medžius didelės galios medkirtė genėjo normaliai, 
užteko galingumo juos nuversti, prisitraukti ir nugenėti.  

Kertant medkirtėmis-medvežėmis stambiausi nupjauti 
medžiai buvo 42 cm skersmens 1,3 m aukštyje, – didžiau-
sias skersmuo pjovimo vietoje gali būti 53 cm. Visi stam-
besni negu 42 cm skersmens medžiai buvo palikti pjauti 
motorpjūklininkams.  

Vikšrinės medkirtės pjovė medžius net 63 cm skers-
mens, tačiau tokius medžius geni sunkiai.  

Sortimentų sukrovimas. Sortimentų sukrovimo ko-
kybė priklauso tik nuo operatoriaus. Daugumos objektų 
sortimentai buvo sukrauti tvarkingai. Jeigu sortimentų yra 
daug, jų krūvos yra mažesnės, medkirtės važinėja valksmu, 
kad sukrautų pavienius sortimentus į didesnes krūvas. Visa 
tai mažina medkirčių darbo našumą.  

Biržės sutvarkymas. Biržės sutvarkymo kokybė pri-
klauso nuo operatoriaus. Medkirte galima surinkinėti smul-
kias verčiant medį nulūžusias šakas, tačiau gaištamas darbo 
laikas, mažėja medkirtės darbo našumas. Daugeliu atvejų po 
kirtimo medkirte biržę dar tvarko darbininkai. Tai yra racio-
naliausias sprendimas, nes laiko sugaištama beveik tiek pat, 
o biržės tvarkymo kaštai yra mažesni. Kirsti traką ir pomiškį 
motorpjūkliais yra keliolika kartų pigiau negu medkirte. 
Trakas ir pomiškis turi būti iškirstas prieš kirtimą medkirte, 
kad ja nereikėtų pjauti ar rauti dalies trako ar pomiškio, no-
rint nupjauti medį.  

Medkirčių darbo ekologinis vertinimas  

Kirtimai neišvengiamai keičia miško aplinką. Kirtavie-
tėse pakinta mikroklimatinės sąlygos, hidrologinis režimas, 
keičiasi augalija. Medkirčių darbo ekologinis vertinimas 
apėmė dirvožemio bei pomiškio pažaidas.  

Dirvožemio pažaidos. Tirtuose objektuose medkirtės 
nuvažiavo nuo valksmų, kai reikėjo iškirsti stambius ribi-
nius medžius. Tirtuose objektuose dirvožemio žymesnių 
pažaidų (vėžės gylis daugiau kaip 5 cm) po vienkartinio 
nuvažiavimo nuo valksmo nebuvo užfiksuota, išskyrus 
durpiniame dirvožemyje, kur vėžės buvo iki 20 cm gylio, 
bei po lietaus – Ld ir Pb augavietėse. 

Pomiškio išsaugojimas. Ankstesniais tyrimais nusta-
tyta, kad, kertant motorpjūkliais, yra pažeidžiama 8–
38 proc. spygliuočių pomiškio (Glöde et al., 2001). Kertant 
medkirtėmis šios pažaidos didesnės, tačiau skirtingi auto-
riai nurodo labai nevienodus duomenis – nuo 27 iki 
65 proc. (Sikström et al., 2000; Vorob et al., 1994; 
Westerberg et al., 1994). Siekiant išsaugoti kuo daugiau 
pomiškio, tyrinėjamos įvairios kirtimo technologijos.  

Lietuvoje vyrauja nuomonė, kad, kertant medkirtėmis, 
pomiškio išsaugoti neįmanoma, todėl medynai su gausiu 
pomiškiu kertami motorpjūkliais. Tirtuose objektuose sau-
gotino pomiškio nebuvo arba jo buvo nedaug.  

Dirbant pagal šiuo metu taikomą technologiją, kai nu-
pjautas medis nuverčiamas ir genint velkamas žeme (laja iš-
laužo visą pomiškį), pomiškio pažaidos yra didelės. Tačiau 
yra metodų, kaip geriau išsaugoti pomiškį – versti medį vir-
šūne į valksmą, genėti medį pakėlus nuo žemės ir pan.  

Medkirčių darbo socialinis vertinimas 
Kertant medkirtėmis, didėja darbo našumas, kartu ma-

žėja užimtumas. Lietuvoje iškertamos medienos tūris 
(6,4 mln. m³) kertant medkirtėmis, darbo laiko apimtis api-
bendrintais skaičiavimais siektų 40 tūkst. žmogaus darbo 
dienų, motorpjūkliais – 427 tūkst. darbo dienų, o vertinant 
darbo vietų skaičių – atitinkamai būtų 181 ir 1939 darbo 
vietos. Medkirčių panaudojimas neišvengiamai mažintų 
gyventojų užimtumą miško sektoriuje, ypač kaimo vieto-
vėse, kur darbo vietų, bent jau statistiškai, yra mažiau. 

Medkirčių operatorių darbo užmokestis yra didesnis nei 
motorpjūkliais dirbančių darbininkų. Vertinant darbo užmo-
kesčio svarbą, atsižvelgiant į ribinio naudingumo veiksnį, 
socialiniu požiūriu pateisinamas didesnis medienos ruošos 
darbų įkainis, mokamas rankinį darbą dirbantiems ir mažes-
nes vidutines pajamas gaunantiems darbininkams. Atsižvel-
giant į taikomus medienos ruošos darbų įkanius bei vidutinio 
medkirčių operatorių ir motorpjūklininkų darbo užmokesčio 
skirtumą, socialiai būtų pateisinama 3–5 proc. didesnė me-
dienos ruošos paslaugų kaina, kai paslaugas atlieka motorp-
jūklius naudojančios įmonės. Tokiu atveju valstybėje turėtų 
veikti atitinkamas finansinis mechanizmas, kompensuojantis 
šį skirtumą paslaugų pirkėjui. 

Anketinės apklausos rezultatai rodo, kad regioninio už-
imtumo mažėjimą, naudojant medkirtes, neigiamai vertina 
tik 35 proc respondentų, 23 proc. šį procesą vertina teigia-
mai. Tai gali būti paaiškinama tuo, kad žmonės, kaimo vie-
tovėse neturintys darbo, bet kuriuo atveju nėra potenciali 
darbo jėga, turinti noro dirbti miške motorpjūkliais ar miško 
mašinų operatoriais. Šį teiginį patvirtina ir daugelis miško 
rangovinių įmonių vadovų, teigiančių, kad surasti galintį 
nors kiek kvalifikuotesnį darbą normaliai atlikti žmogų kai-
mo vietovėse beveik neįmanoma, ir ši problema didėja. 

Medienos ruoša yra viena iš pavojingiausių gamybos 
šakų. Valstybinio miško sektoriaus darbininkų, 2004–2008 
m. ruošiant medieną, mirtinų atsitikimų neužfiksuota, ta-
čiau dauguma lengvų ir vidutinio sunkumo traumų susiju-
sios su medienos ruoša motoriniais pjūklais (Generalinė 
miškų urėdija, 2004–2008). 

Vertinant darbų saugos bei darbo sąlygų reikalavimus, 
dauguma respondentų (69 proc.) atsakė, kad mašininis 
miško kirtimas gerina darbų saugos reikalavimų vykdymą 
ir kontrolę. 

Kertant medkirtėmis, didėja medienos ruošos darbų so-
cialinis patrauklumas. Miško kirtėjo darbas tradiciškai buvo 
laikomas fiziškai sunkiu, turinčiu ilgalaikių neigiamų pa-
sekmių žmogaus sveikatai. 54 proc. respondentų medkirtes 
vertina kaip medienos ruošos patrauklumą didinantį veiksnį. 
Aukštųjų technologijų (programinė įranga, informacinės sis-
temos) pritaikymas kartu ir kirtimo mašinų naudojimas for-
muoja naują medkirčio įvaizdį. Be to, nors tiesiogiai miške 
dirbančių medienos ruošėjų mažėja, išlieka ar net padidėja 
gretutinės veiklos kvalifikuotų specialistų poreikis (priežiū-
ra, mokymai, informacinis aprūpinimas ir pan.). 

Medkirčių panaudojimas palankus ir dar vienu sociali-
niu-ekologiniu aspektu: mažiau dirbančiųjų sukuria ma-
žesnę antropogeninę miško apkrovą. Vienas darbininkas 
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kelia mažesnę buitinio šiukšlinimo, triukšmo, transporto 
apkrovos grėsmę nei dešimt (ar vos ne 30, jei dirbama tri-
mis pamainomis). 

Dar vienas itin svarbus šiandieniniame pasaulyje so-
cialinis argumentas, palaikantis medkirčių naudojimą – tai 
lyčių galimybių suvienodinimas. Pjūklininkės darbo mote-
rims dirbti nerekomenduojama, o kai kuriose šalyse net ir 
draudžiama įstatymais, o medkirtės operatore gali dirbti 
kiekviena tam tinkamai pasirengusi moteris.  

 
Išvados 

 
1. Lietuvoje šiuo metu labiausiai paplitusios didelės 

galios (skirtos plyniesiems kirtimams) ir vikšrinės medkir-
tės bei medkirtės-medvežės. Daugiausia kertama plynųjų 
pušynų ir eglynų biržių. 

2. Dirbant medkirtėmis, medžių nupjovimo, šakų ge-
nėjimo, sortimentavimo ir sortimentų sudėjimo kokybės, 
didesnio sisteminio nuokrypio nėra. 

Visose stebėtose biržėse medkirtės nuvažiuoja nuo 
valksmo, kad nupjautų toliau nuo jo esančius medžius. Ty-
rimo objektuose atstumas tarp valksmų centrų kito nuo 16 
iki 30 metrų. 

Esant per platiems tarpuvalksmiams, mažėja medkirtės 
darbo našumas (dėl papildomų operacijų) bei neišvengia-
ma technologinių pažeidimų (važiavimas ne valksmu, ne-
kokybiškas medžių nuleidimas, paliekamų medžių žaloji-
mas kertant neplynai). 

3. Medkirtės operatyvinis darbo našumas priklausomai 
nuo kertamų medžių rūšies ir vidutinio stiebo tūrio (interva-
las nuo 0,1 m³ iki 1,5 m³) kinta taip: didelės galios medkirtės 
– nuo 9,1 m³/val. iki 53,0 m ³/val., vikšrinės medkirtės – nuo 
8,4 m³/val. iki 39,5 m³/val. ir medkirtės-medvežės – nuo 
5,1 m³/val. iki 27,5 m³/val. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys 
medienos ruošos medkirtėmis kaštus, yra darbo našumas, 
darbo jėgos ir technikos kaina bei technikos naudojimo inten-
syvumas. Palyginamomis sąlygomis didelės galios medkirtės 
darbo našumas yra 10–20 proc. didesnis negu vikšrinės med-
kirtės bei 40–70 proc. didesnis negu medkirtės-medvežės. 
Darbo našumo skirtumai yra mažesni, kertant mažesnio tūrio 
medžius, ir jie didėja, didėjant kertamų medžių tūriui. 

4. Medkirčių darbo tiesioginiai kaštai priklausomai 
nuo kertamų medžių rūšies ir vidutinio stiebo tūrio (inter-
valas nuo 0,2 m³ iki 1,5 m³) kinta taip: didelės galios med-
kirtės – nuo 22,4 Lt//m³ iki 6,6 Lt/m³, vikšrinės medkirtės 
– nuo 18,8 Lt/m³ iki 5,4 Lt/m³ ir medkirtės-medvežės – 
nuo 39,6 Lt/m³ iki 11,4 Lt/m³. Palyginamomis sąlygomis 
pigiausia medienos ruoša vikšrine medkirte. Didžiausi kaš-
tai – kertant medkirte-medveže. Dirbant didelės galios ir 
vikšrinėmis medkirtėmis, medienos ruošos kaštai yra 20–
40 proc. mažesni nei dirbant motorpjūkliais, o dirbant 
medkirtėmis-medvežėmis – 10–20 proc. didesni. 

Medienos ruošos tiesioginių kaštų didžiausią dalį (36–
42 proc.) sudaro kapitalo kaštai (nusidėvėjimas ir palūka-
nos), išlaidos techninei priežiūrai ir einamajam remontui 
(27–33 proc.). Išlaidos degalams ir tepalams bei darbo už-
mokesčio kaštai sudaro atitinkamai 9–18 proc. ir 9–15 
proc. visų kaštų.  

Trako ir pomiškio kirtimas medkirte yra 9–14 kartų 
brangesnis nei motorpjūkliu. Jo kirtimas medkirte žymiai 
padidina medienos ruošos kaštus. 

5. Nenustatyta vietų, kur nuvažiavimas nuo valksmo 
darytų reikšmingai neigiamą poveikį dirvai. Daugeliu atve-
ju medkirtei nuvažiavus nuo valksmo, dirvos paviršius ne-
suardomas, jis suslegiamas tik paklotės sluoksnyje. 

Tirtuose objektuose saugotino pomiškio nebuvo arba jo 
buvo nedaug, todėl mašininio kirtimo poveikis jam netirtas.  

6. Medkirčių mašinų naudojimas mažina kiekybinį užim-
tumą ruošiant medieną, tačiau didina socialinį šios veiklos 
patrauklumą, gerina dirbančiųjų saugą ir didina darbo našumą. 
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Stasys Mizaras, Liana Sadauskienė, Diana Mizaraitė, Gintautas Činga, Dalius Vitunskas, Vitas Marozas 
 

Integrated Valuation of Mechanised Forest Harvesting 
 

Summary 
 
Recently, the new fully mechanized technology of forest operations has been implemented in Lithuania. The new machinery requires substantial in-

vestment which is expected to bring the greatest benefit. This benefit is determined by various technological, economic, social and environmental factors.  
The objective of survey is to carry out an integrated assessment of the machine efficiency in Lithuanian conditions, taking into account economic, 

ecological and social factors.  
The harvesters of high power (for clear cutting) and excavator-based harvesters as well as harvester-forwarder are the most common ones in Lithua-

nia. Clear cutting of pine and spruce stands prevail in Lithuania. The labor productivity of high power harvesters is by 10 to 20 percent higher than that of 
excavator-based harvesters and by 40 to70 percent – than that of harvester-forwarder under the same working conditions (the same tree species, and equal 
volume of harvested stems). The lowest harvesting cost has been determined for excavator-based harvesters. The harvester-forwarder incurs the highest 
harvesting cost.  

There is no significant systematic deviation towards bad side of tree cutting, pruning, assortment quality when the operations are done by harvesters. 
The using of harvesters for forest operations reduces the quantitative employment in logging, but increases social attractiveness of the activity, improves 
the safety and increases the productivity of workers. 

Logging, harvester, comprehensive assessment. 

 
Стасис Мизарас, Лиана Садаускене, Диана Мизарайте, Гинтаутас Чинга, Далюс Витунскас, Витас Марозас 
 

Комплексная оценка механизированной вырубки леса 
 

Резюме 
 
В Литовской Республике внедряются технологии механизированной вырубки леса. На приобретение новой техники направляются 

крупные инвестиции, поэтому важно получить от вложений наибольшую отдачу, которую определяют многие технологические, 
экономические, социальные и экологические факторы. 

Целью исследования была комплексная оценка эффективности механизированной вырубки леса в условиях Литвы с учетом 
экономических, экологических и социальных факторов. Установлено, что в Литве чаще используются гарвестеры большой мощности (для 
сплошной вырубки), гусеничные гарвестеры, а также гарвестеры-форвардеры. Больше всего вырубаются сосновые и еловые делянки. В 
сопоставимых условиях производительность гарвестера большой мощности на 10-20% выше производительности гусеничного гарвестера и на 
40-70% больше, чем гарвестера-форвардера. Наиболее низкие затраты на лесозаготовку выявлены при использовании гусеничного гарвестера, 
а наиболее высокие – гарвестера-форвардера.  

Определено, что при рубке деревьев, обрезки сучьев и сортировании древесины гарвестерами отсутсвовали системные отклонения в 
сторону ухудшения качества. Кроме того, во время волока леса через сухие места значительного повреждения почвы не наблюдалось. В 
результате исследований установлено, что использование гарвестеров снижает занятность рабочих, увеличивает социальную 
привлекательность лесозаготовок, обеспечивает безопасность работы и повышает производительность труда. 

Лесозаготовки, гарвестер, комплексная оценка. 
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