


 Ścinkę i obalanie drzew można prowadzić jedno- lub 
dwuosobowo. W przypadku ścinki dwuosobowej przebiegiem 
pracy kieruje operator pilarki. Ścinka drzew polega na 
prawidłowym usunięciu przeszkadzających nabiegów 
korzeniowych oraz wykonaniu razu podcinającego celem 
uzyskania właściwych zawiasów i progu bezpieczeństwa. Przy 
drzewach grubych o średnicy w miejscu cięcia większej od 
dwóch długości prowadnicy pilarki zachodzi konieczność 
wykonania również rzazu sercowego, poczynając od cięcia 
sztyletowego dolną ćwiartką końcówki prowadnicy, aby 
uniknąć odbicia.  





Po ostatecznym ustaleniu kierunku obalania danego drzewa i 
przygotowaniu stanowiska roboczego  należy przystąpić do 
usunięcia nabiegów korzeniowych przeszkadzających. Nie 
wolno usuwać nabiegów pomocniczych zwiększających 
bezpieczeństwo pracy i ułatwiających utrzymanie ustalonego 
kierunku obalania. Nabiegi przeszkadzające zawsze zwiększają 
ryzyko pękania drzewa i powinny być usunięte, jeśli znajdują 
się z boków drzewa do kierunku obalania. W niektórych 
gatunkach drzew pęknięcie może występować nawet przy 
braku nabiegów korzeniowych. W takim przypadku wykonuje 
się razy skracające symetrycznie z obu stron.  



Czynności zostaną przykładowo opisane dla rzazu 
podcinającego klinowego rozwartego z poziomą dolną 
płaszczyzną cięcia. Rzaz podcinający powinien być 
wykonywany dokładnie na kierunku obalania, przy czym 
krawędź dna rzazu powinna być do niego prostopadła i 
pozioma do podłoża. W pierwszej kolejności należy ustalić 
punkt w terenie, w kierunku którego ma zostać obalone 
drzewo.  





Jeśli w pilarce nie ma wyznaczonych linii, można się wzorować 
na każdej krawędzi prostopadłej do prowadnicy. Starając się nie 
zmieniać pozycji pilarki, należy powstać z przyklęku , stając z 
boku drzewa twarzą w kierunku obalania. Zmieniając ustawienie 
pilarki opuścić ją do punktu rozpoczęcia cięcia ukośnego 
wykonywanych ruchów prostopadłości prowadnicy do kierunku 
obalania sprawdzić zgranie kreski na rozruszniku z celem w 
terenie na kierunku obalania. Przed rozpoczęciem wykonywania 
cięcia ukośnego należy wyznaczyć pilarką kąt pochylenia do 
poziomu przez uchwycenie jej  tylko lewą ręką za uchwyt 
przedni w wierzchołkowej jego części, wówczas pilarka z 
prowadnicą odchyli się od poziomu o kąt około 45º. 





Rzaz podcinający rozwarty klinowy z poziomą dolną 
płaszczyzną cięcia 

 

Raz tego typu jest wykonywany przy ścince drzew o średnicy w 
miejscu cięcia większej niż 20 cm i jest stosowany na terenie 
Europy. Cięcie ukośne jako pierwsze powinno być wykonywane 
pod kątem większym niż 45º do pobocznicy pnia drzewa. Jeśli 
średnica drzewa w miejscu cięcia jest większa niż użyteczna 
długość prowadnicy, cięcie ukośne należy prowadzić z dwóch 
stron pnia. Podczas wykonywania cięcia ukośnego pilarkę 
należy tak prowadzić, aby dno wykonywanego rzazu było na 
całej długości poziome. Taki sposób prowadzenia cięcia 
zapewnia łatwe utrzymanie odpowiedniej wysokości progu 
bezpieczeństwa. Po wykonaniu cięcia ukośnego powinno być 
wykonane cięcie poziome.  



Rzaz podcinający wykonywany jednym cięciem poziomym 

 

Rzaz tego rodzaju wykonywany jest przy ścince drzew o 
średnicy mniejszej niż 20 cm. Raz powinien przebiegać 
poziomo. Ze względu na niewielką grubość cięcie zaleca się 
prowadzić od punktu środkowego pobocznicy pnia. 

 

 

 

 

 

Rzaz podcinający jako cięcie  

poziome 



Rzaz  podcinający wykonywany dwoma cięciami poziomymi 

 

Rzaz tego rodzaju jest wykonywany przy ścince drzew w 
drzewostanach do trzeciej klasy wieku. Razy powinny być 
wykonane poziomo, daje to możliwość kontrolowania 
wysokości płyty.  

 

 

 

 

Rzaz podcinający z dwóch cięć 

poziomych 



Rzaz podcinający klinowy z poziomą górną płaszczyzną 

 

Rzaz  tego rodzaju jest wykonywany przy ścince drzew dużych 
średnic w dół stoku. Przy kącie podcięcia większym niż 45º 
opóźnione jest zerwanie zawiasów, czyli drzewo wówczas ma 
spowolniony upadek i jest długo prowadzone w kierunku 
obalania.    

 

 

 

 

Rzaz podcinający klinowy z poziomą 

górną płaszczyzną 



Rzaz podcinający klinowy z górną i dolną płaszczyzną ukośną 

 

Rzaz tego rodzaju wykonywany jest przy ścince drzew w dół 
stoku na stromych zboczach, a kąt podcięcia wynosi ponad 70º. 
Rzaz ścinający jest wykonywany w wierzchołku rzazu 
podcinającego lub nieznacznie powyżej. Zawiasa nie urywa się aż 
do momentu przewrócenia drzewa. 

 

 

 

 

Rzaz podcinający klinowy 

z górną i dolną płaszczyzną 

 

 

 



Ścinka drzew o średnicy z miejscu cięcia do 10 cm.  

Takie drzewa mogą być ścinane ukośnym rzazem ścinającym, 
prowadzonym pod kątem 40º do pobocznicy pnia. Rzaz nie 
powinien być wykonywany do końca. Pozostawiona niedocięta 
warstwa drewna działa jak zawiasa i nie pozwala na zsunięcie 
się drzewka z pniaka w momencie obalania. Cięcie należy 
prowadzić środkową częścią prowadnicy od punktu 
środkowego pobocznicy pnia.  

 

 
 

 

Ścinanie drzew o średnicy w 

miejscu cięcia do 10cm 

  



Ścinka drzew o średnicy w miejscu cięcia od  10 do 20 cm 

Rzaz podcinający wykonywany jest cięcie poziome lub dwa  
cięcia poziome z pozostawieniem płyty do wybicia lub 
zgniecenia. Rzaz ścinający powinien być prowadzony poziomo 
od punktu środkowego pnia równolegle do zawiasy na 
wysokości 1/10   powyżej dna rzazu podcinającego. Przy ścince 
takich drzew występuje tendencja do zakleszczenia prowadnic. 
W przypadku zakleszczenia prowadnicy i niemożliwości jej 
wyjęcia należy przerwać ścinkę i obalać drzewo ręką. 

 

 

Ścinka drzew o średnicy w miejscu 

Cięcia od 10 do 20 cm  

 

 

 
 



Ścinka drzew o średnicy w miejscu cięcia od 20 cm do około trzech 
szerokości prowadnicy 

 

Przy takim zakresie wymiarowym średnic drzew w trakcie 
wykonywania rzazu ścinającego nie ma miejsca na kliny rozpierające. 
Rzaz podcinający jest wykonany standardowo. Zaleca się stosowanie 
dwóch technik takich jak: 

•  obalanie z użyciem tyczki kierunkowej. Ścinka w tym przypadku 
jest prowadzona dwuosobowo tzn. operator wykonuje rzaz 
podcinający rozwarty z górnym cięciem ukośnym, po czym 
pomocnik wbija okuty koniec tyczki w drzewo na wysokości nie 
mniejszej niż 3m nad ziemią, ustawiając się w takim miejscu, aby 
mógł napierać na drzewo w pożądanym kierunku obalania. 
Operator wykonuje rzaz ścinający, przy czym pomocnik nie 
wyjmuje widełek z drzewa i napiera. Po wykonaniu rzazu 
ścinającego operator odkłada pilarkę w bezpieczne miejsce i 
oddala się lub pomaga pomocnikowi napierać tyczką na drzewo. 
W trakcie napierania tyczka powinna być trzymana z boku ciała.  

 



•  obalanie z użyciem dźwigni. Ścinka w tym przypadku jest 
wykonywana jednoosobowo. Po wykonaniu rzazu 
podcinającego „1”, operator wykonuje rzaz ścinający „2”z 
pozostawieniem listwy bocznej podtrzymującej. Po 
wykonaniu rzazu ścinającego i listwy bocznej operator 
odkłada bezpiecznie pilarkę i wkłada stopkę dźwigni „3” w 
rzaz ścinający. Po czym stojąc z tyłu drzewa na kierunku 
ścieżki oddalania , ukośnym cięciem „4” prowadzonym pod 
kątem około 30º do pobocznicy pnia przecina listwę 
podtrzymującą, wchodząc z prowadnicą poniżej rzazu 
ścinającego, aby nie natrafić przypadkiem na stopkę dźwigni. 

 

 

 



Ścinka drzew o średnicy w miejscu cięcia od około trzech 
szerokości prowadnicy do jednej długości użytecznej prowadnicy 

 

Rzaz podcinający jest wykonywany standardowo. Rzaz ścinający 
jest wykonywany fazami. Operator cięcie wykonuje stojąc po 
jednej stronie drzewa. Takiej wysokości rzazu ścinającego, aby 
był zachowany próg bezpieczeństwa(1/10 średnicy drzewa 
powyżej dna rzazu podcinającego). Gdy prowadnica zagłębi się 
w rzazie , będzie możliwość włożenia klina operator zatrzymuje 
piłę łańcuchową i nie wyjmując pilarki z rzazu wkłada w rzaz 
promieniowo do środka drzewa klin i lekko pobija. Po czym 
wykonuje rzaz ścinający , możliwość pojawia się włożenia 
drugiego klina  zatrzymuje piłę łańcuchową, nie wyjmując 
pilarki z rzazu, wkłada w rzaz klin i lekko pobija. W momencie 
gdy rzaz ścinający zacznie się rozwierać , operator oddala się 
ścieżką oddalania na odległość 5 m.    
 



Fazy ścinki i obalania drzewa o średnicy mniejszej od długości 
użytecznej prowadnicy 



Ścinka drzew o średnicy w miejscu cięcia przekraczającej długość użyteczną 
prowadnicy , ale nie przekraczającej dwóch długości 

 
 
 
 
 

Kolejność czynności jest następująca: 

1.  Standardowy rzaz podcinający. 

2.  Rozpoczęcie rzazu ścinającego dolną częścią końcówki prowadnicy 
cięciem sztyletowym z boku pnia w stosunku do kierunku obalania. 

3.  Formowanie części zawiasy. 

4.  Wykonanie rzazu ścinającego w kierunku strzałki poza oś kierunku 
obalania. 

5. Włożenie klina i lekkie pobicie go. 

6.  Dokończenie rzazu ścinającego zgodnie z uprzednio przyjętym 
kierunkiem, kończąc formowanie zawiasy, włożenie drugiego klina i 
lekkie pobicie go. 

7. Wyjęcie pilarki z rzazu i odłożenie z bezpieczne miejsce, równomiernym 
dalszym pobijaniem klinów obalanie drzewa.  



Ścinka drzew o średnicy przekraczającej w miejscu cięcia dwie 
długości prowadnicy 

 

Ścinkę tak grubych drzew należy prowadzić przy założeniu 
rzazu sercowego. Stosowanie tej techniki wymaga 
zastosowania dozoru stałego.  

Należy zachować następujące zasady: 

•  rzaz podcinający powinien mieć na tyle rozwarty kąt 
(45÷70º), aby zmieściła się w nim pilarka (silnik pilarki),  

•  rzaz sercowy należy wykonać w rzazie podcinającym 
cięciem sztyletowym na głębokość zależną od średnicy 
drzewa, na poziomie przewidzianym dla rzazu ścinającego, 
rozpoczynając dolną częścią wierzchołka prowadnicy, aby 
uniknąć odbicia, i wykonując ruch wahadłowy po 
wprowadzeniu prowadnicy na głębokość równą jej długości,  

•  rzaz ścinający prowadzi się wokół drzewa, rozpoczynając od 
prawej strony cięciem sztyletowym.  



Kolejność czynności jest następująca: 

1.  Rzaz podcinający „1” o kącie rozwarcia do 70º. 

2.  Ewentualne skrócenie zawiasy (usunięcie nabiegów 
korzeniowych przeszkadzających) rzazami skracającymi „2”. 

3.  Wykonanie rzazu sercowego „3” cięciem sztyletowym i ruchem 
wahadłowym prowadnicą. 

4.  Rozpoczęcie rzazu ścinającego „4” cięciem sztyletowym z boku 
drzewa i formowanie zawiasy. 

5.  Wykonanie rzazu ścinającego „5” po ½ obwodu drzewa, aby 
można było włożyć pierwszy klin i pobić go. 

6.  Włożenie klina „6” i lekkie pobicie go. 

7.  Dokończenie rzazu ścinającego „7” i kończenie formowania 
zawiasy oraz włożenie drugiego klina i pobicie go. 

8.  Obalanie drzewa „8” klinami. 

 

 



Drzewa pochylone można podzielić na lekko i silnie pochylone. 
Drzewa silnie pochylone powinny być obalane w zasadzie 
zgodnie z kierunkiem pochylenia. Drzewa pochylone lekko 
można obalać przeciwnie do kierunku pochylenia. Można 
obalać również drzewa pochylone w bok od kierunku obalania. 

 

Ścinka i obalanie drzew silnie pochylonych zgodnie z kierunkiem 
obalania 
 

Przy ścince drzew silnie pochylonych zgodnie z kierunkiem 
obalania obowiązują podstawowe zasady wykonywania rzazów, 
z tym że: 

- rzaz ścinający rozpoczyna się cięciem sztyletowym, 
prowadzącym od zawiasy do zewnątrz pnia, z 
pozostawieniem zawiasy oraz listwy podtrzymującej, 

 



- obalanie drzewa następuje przez przecięcie listwy 
podtrzymującej , przy czym pilarkę należy prowadzić od 
zewnątrz do wewnątrz  drzewa, 

-  przecięcie listwy należy wykonać cięciem ukośnym z góry lub 
poziomym , w możliwie wyprostowanej pozycji ciała, stojąc z 
boku drzewa. 

 

 



Ścinka drzew lekko pochylonych w kierunku przeciwnym do 
kierunku obalania 

Przy ścince drzew lekko pochylonych w kierunku przeciwnym 
do kierunku obalania obowiązuje technika ścinki w 
następującej kolejności i  jej czynności: 

•  wykonać rzaz ścinający z jednej strony drzewa i 
zabezpieczyć go klinem,  

•  wykonać rzaz ścinający z drugiej strony drzewa i 
zabezpieczyć go klinem, 

•  wykonać płytki rzaz podcinający,  

•  dalsze wykonywanie rzazu ścinającego prowadzić w 
kierunku zawiasy, z jednoczesnym pobijaniem klina aż do 
momentu wyprostowania drzewa, 

•  skrócić zawiasę, 

•  obalić drzewo klinami.  



Średnica pnia  większego od użytecznej długości prowadnicy  



Ścinka drzew pochylonych w bok od kierunku obalania 

 

Przy ścince drzew pochylonych w bok od kierunku obalania 
obowiązują podstawowe zasady wykonywania rzazów, w tym że 
rzaz ścinający należy wykonać cięciem sztyletowym, 
rozpoczynając od strony ściskanej w kierunku strony rozciąganej, 
zakładając kliny po stronie ściskanej i pobijając je. 

 

 



Ścinka drzew trudnych powinna być prowadzona wg zasad 
obowiązujących dla drzew typowych z uwzględnieniem 
szczególnych reguł dla poszczególnych przypadków. 

 

Ścinka drzew hubiastych i dziuplastych 

Ścinkę należy prowadzić stosując podstawowe sposoby 
wykonywania rzazów, a dodatkowo należy stosować 
następujące zasady: 

1. Jeśli w części odziomkowej widoczna jest dziupla lub huba, 
rzaz podcinający należy wykonać od strony ich 
występowania, 

 2. Jeśli mursz występuje w środku (na co wskazuje barwa 
trocin), kliny należy umieszczać w strefie drewna zdrowego, 
pobijając je w kierunku równoległym do kierunku obalania, 

 



3. Rzaz podcinający należy wykonać na taką głębokość, aby 
zawiasa była położona w strefie drewna zdrowego bez jej 
skracania. 

4. Jeżeli występuje podejrzenie, że zawiasa lub jej część 
znajduje się w strefie drewna z murszem należy zwiększyć jej 
szerokość zależnie od oceny jej prawdopodobnego osłabienia. 



Ścinka drzew w pobliżu linii energetycznych, 
telekomunikacyjnych, szlaków komunikacyjnych i budynków 

 

Drzewa, których obalanie w całości jest kłopotliwe z uwagi na 
sąsiedztwo przeszkód, często są ścinane przy użyciu podestu 
ruchomego przejezdnego. W takich przypadkach drzewo jest 
najpierw pozbawione odcinkami gałęzi, a następnie od góry 
odcinkami pnia. 

 

Ścinki drzew zlokalizowanych w pobliżu przeszkód powinny być 
prowadzone przy stosowaniu podstawowych sposobów 
wykonywania rzazów oraz ograniczeń szczególnych. Do 
ograniczeń szczególnych należy zaliczyć: 

1. Zabrania się dotykania i podchodzenia do drzew 
zawieszonych na linii lub urządzeniu energetycznym, będącym 
lub mogącym być pod napięciem. 



2. Zabrania się ścinki i obalania drzew znajdujących się w 
zasięgu linii i urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, 
szlaków komunikacyjnych i budynków bez porozumienia z 
właścicielem lub dysponentem tych linii lub urządzeń. Prace te 
muszą być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem osób 
upoważnionych przez właściciela lub dysponenta tych 
obiektów. 

3. Ściąganie drzew, zawieszonych na wyżej wymienionych 
obiektach, może się odbywać tylko w porozumieniu z 
właścicielem lub dysponentem tych obiektów, pod 
bezpośrednim nadzorem upoważnionych przez właściciela lub 
dysponenta osób. 

4. Drzewa rosnące w pobliżu linii energetycznych i 
telekomunikacyjnych powinny być ścinane dwuosobowo, z 
zastosowaniem ściągacza linowego lub ciągnika wyposażonego 
we wciągarkę i bloczek kierunkowy. 

 



5. Drzewa pochylone w kierunku szlaków komunikacyjnych lub 
budynków należy ścinać dwuosobowo z zastosowaniem 
bloczka kierunkowego i ściągacza linowego lub ciągnika 
wyposażonego we wciągarkę. 

 

Usuwanie złomów 

Duże zagrożenie nieszczęśliwymi wypadkami do usuwania 
złomów można  zatrudniać wyłącznie wysoko kwalifikowanych 
operatorów, specjalnie przeszkolonych do tych prac.  Z tych 
względów usuwanie złomu  nie powinno być prowadzone 
jedoosobowo. Złomy są to drzewa o złamanym pniu na różnej 
wysokości, ze zwisającą koroną dotykającą wierzchołkiem 
ziemi lub nie dotykającą oraz złamane pnie bez korony. Każdy 
złom jest przypadkiem szczególnym wymagającym 
indywidualnego potraktowania.  

 



Przy wybieraniu kierunku obalania powinny być przestrzegane 
następujące zasady: 

1.Do usuwania złomów i wywrotów należy zatrudniać 
doświadczonych pracowników o wysokich kwalifikacjach i 
umiejętnościach. Należy przy tym zwrócić szczególną 49 
uwagę na wyposażenie w sprzęt, taki jak: ciągnik zrywkowy, 
wciągarki i ściągacze linowe, bloczki kierunkowe, wielokrążki, 
bosaki, tyczki itp.  

2. Pilarki, w zależności od grubości drzew, powinny być 
wyposażone w długie prowadnice pozwalające na 
bezpieczniejszą ścinkę i przerzynkę bez konieczności 
stosowania cięć złożonych.  

3. Występujące w drewnie naprężenia należy likwidować 
zachowując kontrolę nad reakcjami przecinanego drewna. 

 4. Przed przystąpieniem do odcinania złamanych części 
drzewa (złomów) oraz ścinki i odcinania wywrotów od bryły 
korzeniowej, należy dążyć do likwidacji naprężeń drewna za 
pomocą posiadanego sprzętu. 



5. Do odcinania bryły korzeniowej oraz odcinania złomów 
zaleca się również stosowanie technik z wykorzystaniem cięć 
sztyletowych. 

Z uwagi na duże zagrożenie nieszczęśliwym wypadkiem z 
powodu naprężeń pni lub gałęzi praz związanych z usuwaniem 
wywrotów nie należy prowadzić jednoosobowo. Wywroty są 
to drzewa przewrócone przez siły natury wraz z systemem 
korzeniowym, często ze złamanym pniem, połamanymi 
gałęziami i naprężonym pniem lub naprężonymi gałęziami. 
Wywroty najczęściej mają wygięty pień lub pogięte gałęzie w 
różnych płaszczyznach. Wygięcia te wprowadziły naprężenia w 
drewnie, które z chwilą niewłaściwego cięcia pnia lub gałęzi 
mogą wyzwolić dużą siłę odrzutu i pęknięć na znacznych 
długościach niszcząc masę drzewną.   


