
Liny  
wspinaczkowe 

L iny najprościej możemy podzie-
lić na arborystyczne (stworzo-
ne specjalnie z  myślą o  pracy 

na drzewach) i statyczne (stosowane 
w przemyśle, a na drzewach zwykle 
jako liny dostępowe). Jest to podział 
bardzo umowny, w którym umieszcza 
się czasem takie twory jak liny półsta-
tyczne itp. Jednak nie jest to do koń-
ca poprawne. Liny arborystyczne mają 
zbliżoną, a często i mniejszą rozciągli-
wość od tych statycznych i nie znaczy 
to, że są mniej lub bardziej bezpiecz-
ne. Wszystkie możemy wrzucić do 
jednego worka, który określa norma 
EN1891 typ A, czyli liny, na których 
możemy pracować.

Oka i splotki 
Sam wybór liny, póki spełnia ona nor-
mę, nie ma wielkiego wpływu na nasze 

bezpieczeństwo, a  raczej na sposób 
i ergonomię użytkowania. Liny arbo-
rystyczne są zwykle grubsze od tych sta-
tycznych, przez co wymagają innych 
przyrządów. Oczywiście możemy pra-
cować na drzewie na linie statycznej, 
ale nie będzie to zbyt wygodne, ponie-
waż są one cieńsze, sztywniejsze (gor-
sza chwytność) oraz nie założymy na 
nie typowo arborystycznych przyrzą-
dów. Nie ma także możliwości zaplece-
nia na nich oka, więc praca w systemie 
DRT byłaby mało komfortowa. Co do 
zaplotu oka na linie, są także liny ar-
borystyczne, na których nie ma takiej 
możliwości, jednak głównie wykorzy-
stuje się je do pracy systemem SRT 
(„Drwal” 3/2020).

Splotka – to zbiór dziesiątek poje-
dynczych włókien (nitek) biegnących 
równolegle. Odpowiednie ich ułożenie 

zarówno w rdzeniu, jak i oplocie skła-
da się na całą linę. Najpowszechniejsze 
liny arborystyczne to takie o 24- lub 
16-splotowej konstrukcji oplotu. 
Statyczne zwykle mają więcej splotek 
np. 32.

Liny 16-splotowe są z reguły grubsze 
i cięższe, przez co często są uważane 
za niezniszczalne. Nie jest to do koń-
ca prawda. Wytrzymałość danej liny 
na przetarcia zależy w większej mierze 
od materiału i technologii zaplotu niż 
liczby splotek. Wyjątkiem wśród lin tej 
konstrukcji jest np. Argiope od FTC, 
która jest dość cienka jak na swoją kon-
strukcję i wyjątkowo miękka. Na tych 
standardowych, czyli Yale XTC czy 
Arbor Elite, wyraźnie wyczuwalna bę-
dzie nieregularna struktura oplotu, co 
może wpływać negatywnie na komfort 
pracy z zastosowaniem np. Zig Zaga, 

Lin używanych przy pracy na drzewach, jak wiemy, jest bez liku i czasem trudno się 
w nich zorientować. Żeby nieco ułatwić wybór tej konkretnej, postaram się rozwiać przy-
najmniej niektóre wątpliwości
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Timber Evo lub PolArb Melipone. 
Obie sprawdzą się podobnie dobrze. 
Timber jest nieco sztywniejszy i ma cia-
śniejszy oplot, Melipone zaś jest bar-
dziej miękka i przyjemniejsza w obsłu-
dze. Pracowałem na obu i Melipone 
znacznie bardziej przypadła mi do 
gustu. Niewiele droższa będzie lina 
Teufelberger Drenaline, która jest po-
lecana przez wielu arborystów. 

Jeśli nasz budżet jest większy, może-
my zdecydować się np. na Teufelberger 
Tachyon. Osobiście pracuję na nim od 
kilku lat i jestem bardzo zadowolony 
(wcześniej była to Yale Imori – także 
bardzo przyjemna lina). Podobną liną 
do Tachyona, zarówno pod względem 

Argiope Blue 11,7 mm – bardzo lekka i wygodna w użyciu lina. Jest gładka, nie 
sztywnieje i nie zwiększa swojej średnicy wraz z upływem czasu. W przypadku 
użycia ze SpiderJackiem czy Zig Zagiem nie musimy przeciągać całej liny przez 
urządzenie – jest tak smukła, że splice przechodzi przez przyrząd

24–32-splotowe będą w obsłudze bar-
dziej ergonomiczne od tych 16-sploto-
wych (choć nie dla wszystkich, 16-splo-
towe ze względu na większą grubość 
mogą mieć lepszą chwytność). Przy 
tych z mniejszą liczbą splotek w oplo-
cie nierówności na linie mogą być bar-
dziej wyczuwalne, przy tych z większą – 
mniej lub w ogóle, zależnie od użytych 
przyrządów i innych parametrów liny. 
Co do trwałości, nie ma tu reguły, czę-
sto droższe liny potrafią być dość deli-
katne, są za to bardziej miękkie i wy-
godne w użyciu.

Reasumując, jeśli chcemy kupić 
niedrogą, ale przyzwoitej jakości linę, 
dobrym wyborem będzie Tendon 
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który wyłapuje nawet minimalne nie-
równości oplotu.

Liny o 24-splotowej konstrukcji oplo-
tu są zwykle cieńsze i lżejsze od powyż-
szych, a  ich konstrukcja sprawia, że 
struktura liny jest gładsza, co przekła-
da się na płynniejszą pracę, zwłaszcza 
na przyrządach mechanicznych. Liny 
24-splotowe mimo jednakowej kon-
strukcji potrafią bardzo różnić się od 
siebie. W dużej mierze zależy to m.in. 
od tego, jak ciasno spleciony jest ze 
sobą oplot, jakiej konstrukcji jest rdzeń 
(równoległy czy pleciony) i czy wystę-
puje wypełnienie rdzenia. Powyższe 
czynniki przekładają się na sztyw-
ność samej liny, stabilność wymiarową 
oraz inne parametry. Do tych lin bar-
dzo zbliżone konstrukcją są liny ar-
borystyczne 32-splotowe (np. Xstatic, 
Melipone, Drenaline).

Barwna paleta opcji
Jeśli chodzi o wybór konkretnej liny, 
nie jest on prosty. Producenci co 
rusz zalewają nas nowościami i nie 
sposób wszystkiego przetestować. 
Zaczynając od najważniejszego, czy-
li zasobności naszego portfela, wciąż 
musimy zwracać uwagę przede wszyst-
kim na to, jaką techniką i na jakich 
przyrządach chcemy pracować. Liny 
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ceny, jak i parametrów, jest Edelrid 
Woodpecker, w  dotyku jest nawet 
troszkę przyjemniejsza.

Dobrymi linami będą także Tufel-
berger Xstatic i  Courant Rebel czy 
Squir V2. Są one raczej polecane do 
techniki SRT ze względu na brak moż-
liwości zaplecenia oka. Xstatic ma nie-
co mniejszą rozciągliwość niż pozosta-
łe liny, co jest jej dużym atutem. Rebel, 
który zawitał do nas niedawno, wypadł 
jednak w testach równie przyzwoicie 
co Xstatic. Po kilku tygodniach pracy 
praktycznie nie było widać po nim zu-
życia, poza zabrudzeniami.

Jeśli nie ogranicza nas zasobność 
portfela, dobrym wyborem będą także 
Yale Poison, Courant Japora czy FTC 
Argiope. Dwie ostatnie mają ten atut, 
że ich fabrycznie zaplecione oko prze-
chodzi przez Zig Zag, do tego są bar-
dzo miękkie i przyjemne w obsłudze.

Niezależnie od wybranego systemu 
pracy, liny arborystyczne będą zdecy-
dowanie bardziej ergonomiczne w pra-
cy na drzewach niż te statyczne. C

Autor jest menedżerem sprzedaży 
w firmie PolskiArborysta.pl

Teufelberger drenaLine 11,8 mm – lina 
wspinaczkowa do użytku zarówno 
w technice pojedynczej, jak i podwójnej 
liny – daje największą swobodę i moż-
liwość wybrania odpowiedniej techniki 
wspinaczki w zależności od planowanego 
zadania. Jej wyjątkowo lekka konstrukcja 
i 32-splotowy oplot pozwalają na płynną 
wspinaczkę i zjazd

Courant Squir V2 11,5 mm – lina za- 
projektowana specjalnie do wspinaczki 
systemem SRT. Niska rozciągliwość 
(poniżej 2% wydłużenia). Poliestrowy 
oplot o konstrukcji 32-splotowej został 
poddany obróbce cieplnej dla zapewnie-
nia większej stabilności i odporności na 
zęby przyrządów krzywkowych

Yale Poison Calamine 11,7 mm – lekka 
lina z bardzo mocnym oplotem. Dzię-
ki swojej konstrukcji utrzymuje kształt 
przez cały okres użytkowania, nawet 
przy dużym obciążeniu. Ma doskonałą 
węzłowatość, przy czym jest bardzo 
chwytna i świetnie współpracuje z przy-
rządami. Specjalna wersja kolorystycz-
na zapewniająca dobrą widoczność

Timber Evo 11,5 mm – lina dla arborystów 
produkcji Tendona. Wytrzymała i odporna 
na otarcia dzięki wyjątkowej konstrukcji: 
jej rdzeń wykonano z poliamidu, a oplot 
z odpornego na tarcie poliestru

Polarb Melipone – bardzo miękka i miła 
w  dotyku lina arborystyczna, łatwo 
się ją przewija. Charakterystyczny do-
brze widoczny kolor sprawia, że bez 
większego problemu odnajdziemy ją 
w gąszczu korony drzewa

Arbor Elite 12,7 mm – lina wspinaczko-
wa klasy podstawowej z certyfikatem 
EN 1891A i ANSI Z133-2012. Idealna 
dla początkujących wspinaczy. Zapew-
nia stabilność i doskonałą węzłowa-
tość. Składa się z 16-żyłowej plecio-
nej osłony poliestrowej i równoległych 
rdzeni nylonowych
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