Jak kupić drewno na obóz?
1. Jakie drewno?


Gatunek drewna

Przede wszystkim na obóz zawsze kupujemy drewno sosnowe. W sytuacjach kryzysowych, kiedy
brakuje nam na obozie drewna można pytać również o drewno brzozowe.
 Kategoria drewna
Klasyfikacja drewna ze względu na jakość i wymiary jest WYSTANDARYZOWANA we wszystkich
leśnictwach w Polsce. W załączniku wysyłam dokładny opis wszystkich typów sprzedawanego drewna.
Nas na obozach interesują dwa typy:
„S3b – drewno średniowymiarowe (żerdzie) całej długości- średnica znamionowa w korze 7 – 14 cm”
Ten typ drewna to są takie klasyczne wymarzone żerdki- długie (od ~5m) proste i odpowiedniej
grubości. Szczegóły dotyczące grubości trzeba dogadać z leśniczym. Nas interesuje drewno o średnicy
8-11 cm. W tej kategorii jest jeszcze typ S3a o standardowej długości 2,5 m- dla nas raczej
bezużyteczny, bo znacznie droższe niż M1.
„M1 – drewno małowymiarowe (drobnica tyczkowa)”
To są 2,5- metrowe tyczki- takie nasze pryczówki.
Drewno typu M1 jest znacznie tańsze i zazwyczaj łatwiej dostępne niż S3b, w związku z tym zasada
powinna być taka: Wszystko co się da budujemy z drobnicy tyczkowej (M1), a S3b zamawiamy tylko
tyle, ile potrzebujemy do konstrukcji wymagających żerdzi o dł. powyżej 2,5 m.

2. Ile drewna?
Generalnie drewno zamawia się w metrach sześciennych i w tej jednostce będą ilości na fakturze,
natomiast liczba żerdzi w jednym m3 jest zupełnie różna dla różnych typów drewna. Dlatego moja rada
jest taka- pogadajcie z leśniczym odpowiednio wcześnie i zamówcie żerdki odpowiednich typów na
sztuki, a on Wam to przekalkuluje na m3 i tak wpisze w fakturę.
Jeśli chodzi o liczby, to tutaj proponuję je korygować Waszym doświadczeniem, z mojego wynikają
następujące ilości (te liczby nie są magiczną recepturą! Zawsze skonfrontujcie je z doświadczeniem
własnym i innych osób):
S3b - drewno średniowymiarowe (żerdzie)- Niezależnie od wielkości obozu proponuję zamawiać 150
-200 sztuk- to wystarcza z dużą nawiązką na wszystkie typowe konstrukcje kwaterkowe i pionierkowe.
Jeśli wiecie, że na obozie będzie wyjątkowo dużo konstrukcji wymagających długich żerdek albo obóz
jest wyjątkowo duży, to możecie zamówić więcej.
M1- drewno małowymiarowe (drobnica tyczkowa)- tu zamawiamy w zależności od liczby
uczestników, proponuję przelicznik 8*liczba uczestników.

3. Ile to kosztuje?
Konkretny cennik zmienia się co roku i zależy od leśnictwa. Ceny na obozie 2017 kształtowały się
w przybliżeniu następująco:
Żerdzie S3b średnica 9-10cm: 460 zł/100 sztuk
Żerdzie S3b średnica 10-11 cm: 1000zł/100 sztuk
Tyczki M1: 125 zł/ 100 sztuk

Jak widać grubsze (a co za tym idzie dłuższe) żerdki są znacznie droższe, więc lepiej brać ich „na styk”,
natomiast tyczki M1 można brać z górką, bo są tanie. Trzymając się tej zasady nie przepłacimy
i najwyżej nie zbudujemy kurnika, ale żerdek na prycze na pewno nie zabraknie.

4. Kiedy i jak zamawiać drewno?
Generalnie im wcześniej tym lepiej. Najlepiej dogadać się co do żerdek z leśniczym już na pierwszym
zwiadzie obozowym. Leśniczy często wiedzą czego potrzebują harcerze, a na zwiadzie mogą Wam
pokazać jakim drewnem handlują. Zamówienia na nasze obozy są dla leśniczych wbrew pozorom duże,
dlatego trzeba je dogadać wcześniej. Przy wycince krótkich tyczek, które nas najbardziej interesują
generalnie nie używa się maszyn. Tyczki są wycinane ręcznie z lasu przez pilarzy- to wymaga dużo czasu
(dlatego też liczby tyczek, o które prosimy leśniczych np. 1000 sztuk są dla nich kosmiczne i nie zawsze
się na nie zgadzają). Jeśli zabierzemy się za zamawianie na 2 tyg. albo miesiąc przed obozem, to leśniczy
po prostu nie zdąży wyciąć odpowiedniej ilości drewna (zwłaszcza, że nie jesteśmy jedynym klientem).
Leśniczy jest najlepszym doradcą jeśli chodzi o żerdki, ale pamiętajcie o zasadach związanych z ilością
i typem drewna. Różne obozy budują różne konstrukcje (niektórzy np. nie robią pryczy, tylko śpią na
łóżkach polowych), dlatego doświadczenia leśniczego z innych obozów mogą nie pasować do naszych
warunków. Czasami leśniczy może Wam zaproponować tylko długie żerdzie (S3) i harcerze byliby
zadowoleni, bo będą mieli piękne żerdki na wszystko, ale Wy przepłacicie kilka tysięcy za drewno,
dlatego zawsze dopytujcie o tyczki (M1).

To tyle jeśli chodzi o moje doświadczenia. Jeśli ktoś ma inne, to niech koniecznie napisze do mniebędziemy uzupełniali poradnik.
Phm. Olek Kaczmarek

