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Zasady szacowania szkód 
wyrządzanych przez zwierzynę płową w lasach 

Принципы оценки потерь приносимых промысловыми животными в лесах 

Principles of the appraisal of damage done by deer in forests 

U jemne oddziaływanie zwierzyny płowej na las powoduje zmniej- 

szenie wielkości uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo efektów 

produkcyjnych. Szkody wyrządzane przez zwierzynę płową przyczy- 

niają się bowiem» do zmniejszenia wartości produkcji drzewnej lub 

wzrostu nakładów na tę produkcję. 

Wzrost dodatkowych nakładów finansowych, w wyniku szkód wyrzą- 
dzanych przez zwierzynę płową, uzależniony jest przede wszystkim od 
charakteru uszkodzeń drzew oraz możliwości usunięcia skutków tych 
uszkodzeń. Możliwości te, w miarę wzrostu drzewostanu, stają się coraz 
bardziej ograniczone, a jednocześnie coraz większego znaczenia nabierają 
straty z tytułu zmniejszenia dochodów ze sprzedaży produktów drzew- 
nych, które należy inaczej szacować niż straty z tytułu dodatkowych na- 
kładów (1, 6, 7, 9). Konieczne jest więc przyjęcie odrębnych podstaw me- 
todycznych ekonomicznej oceny strat wyrządzanych przez zwierzynę dla 
upraw i młodników oraz odrębnych dla drzewostanów średnich i starszych 
klas wieku. W pierwszym przypadku podstawowymi elementami rachun- 
ku strat są wielkości poniesionych bądź ponoszonych nakładów sił i środ- 
ków. Natomiast w drugim rozmiar ponoszonych strat wynika z różnicy 
między wielkością potencjalnego i rzeczywiście uzyskanego dochodu z pro- 
dukcji drzewnej. 

SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH I MŁODNIKACH 

1. Określanie rozmiaru strat w wyniku całkowitego zniszczenia upraw 
i młodników 

Wyodrębnienie poszczególnych nakładów na odnowienie zniszczonej 
powierzchni pozwala ustalić wzór służący do określania wielkości dodat- 
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kowych nakładów ponoszonych w wyniku całkowitego zniszczenia uprawy 
lub miodnika (S,) (3, 5). Wzór ten ma następującą postać: | 

3, F [Nz F(N, HN, +N,)w]P | (1) 
gdzie: 

— nakłady na założenie uprawy (zł/ha), 
przeciętne roczne nakłady na pielęgnację (zł/ha), 

— przeciętne roczne nakłady na ochronę (zł/ha), 
— przeciętne roczne nakłady ogólnoprodukcyjne (zł/ha), 

w — wiek zniszczonej uprawy lub młodnika (lat), 
P — powierzchnia zniszczonej uprawy lub młodnika (ha). 
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W wyniku całkowitego zniszczenia uprawy lub młodnika przedsiębior- 
stwo leśne ponosi nie tylko dodatkowe nakłady na usunięcie skutków 
uszkodzeń, lecz także traci pewną część masy drzewnej na skutek opóźnie- 
nia zalesienia (przerwania procesu produkcji masy drzewnej). Bezpośred- 
nim skutkiem opóźnienia zalesienia są coroczne straty przyrostu drzewo- 
stanu o określonej kolei rębności i bonitacji. 

Zgodnie z powyższym straty na skutek opóźnienia zalesienia określa 
następujący wzór: 

Sa = Py . а (2) 
gdzie: | 

Sa — rozmiar strat produkcyjnych z tytułu opóźnienia zalesienia 
(m*), 

Px — przeciętny przyrost roczny grubizny w wieku kolei rębno- © 
Sci (m?/rok), 

d — wiek uprawy w momencie zniszczenia (lat). 

Graficzny obraz strat powstających na skutek opóźnienia zalesienia 
przedstawia ryc., gdzie w układzie współrzędnym w — wiek, 2P — suma- 
ryczna produkcja, wykreślono krzywą obrazującą sumaryczną produkcję 
masy drzewnej bez wpływu zwierzyny (1). Przyrost przeciętny roczny 
z całego wieku przedstawia tangens kąta (a) zawartego między prostą łą- 
czącą początek układu współrzędnych z wartością całkowitej produkcji 
masy drzewnej w wieku rębności oraz współrzędną w. Rzeczywistą pro- 
dukcję sumaryczną masy drzewnej przedstawia krzywa (n) przesunięta 
względem krzywej l o odcinek d określający okres opóźnienia zalesienia. 

Z przedstawionej ryciny (1) wynika, że rozmiar strat produkcyjnych 
z tytułu opóźnienia zalesienia jest różnicą między potencjalną produkcją 
sumaryczną grubizny drzewostanu w wieku rębności (V,) a rzeczywistą 
produkcją jaką uzyskano do tego wieku (V)), czyli: 

Sp = У, — Vu (3) 

Wielkości potencjalnej produkcji sumarycznej (V,) odpowiada na rycinie 
odcinek AC, który wynosi Py*k, natomiast produkcji rzeczywistej (V.) 
odpowiada odcinek AB i zgodnie ze wzorem (3) powinien wynosić 
У, — 5, , Czyli 

У, = РКК — 5, = Рк*К — Рк'а=Р; (К — 9) (4) 

Zgodnie z powyższym należałoby oczekiwać (p. ryc.), że w następstwie 
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Ryc. Schemat strat powstających na skutek przerwania procesu produkcji masy 

drzewnej 

d-letniego opóźnienia wzrostu rzeczywista produkcja drzewostanu 
w wieku k lat (kolei rębu) będzie równa sumie przyrostów przeciętnym 
rocznych Pk nagromadzonych w wieku k—d (odcinek DF). Należy jednak 
zaznaczyć, że produkcja drzewostanu zdrowego w wieku k—d wynosi: 

Уря = Рк (К — а) (5) 

A zatem nie jest ona równa produkcji sumarycznej drzewostanu uszko- 
dzonego w wieku k, ponieważ Py == Pk_a. Różnica w rozmiarze tych su- 

marycznych produkcji wynika z różnicy przyrostów miąższości w wieku k 
oraz k—d i można ją wykazać przez rozwinięcie prawej strony równa- 
nia (5): 

Рк-а (К — а) =Р, (к — а) — [(Pxk— Pk—a ) (K— d)] 

Z powyższych rozważań wynika, że sumaryczna produkcja drzewostanu 
zdrowego w wieku k—d jest mniejsza od produkcji drzewostanu uszko- 

dzonego do wieku k o wyrażenie zawarte w nawiasie kwadratowym. Stąd 

też całkowita strata z tytułu okresowego przerwania procesu produkcji 

masy drzewnej w wyniku opóźnienia zalesienia (5, ) wynosi: 

S, =P;*d + (PŁ—P,,_„) (k—d) 
Ponieważ Py*d=S,, oznaczając zatem wyrażenie (Pxy — Py_a) (K — a) 

jako Sp, wówczas: 

S, = Sa + Ob 
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Przyjmując przeciętną cenę 1 m$ grubizny na pniu w okresie (k — 
— d) — c, współczynnik zwarcia — z oraz powierzchnię zniszczonej cał- 
kowicie uprawy — P, wówczas rozmiar strat finansowych na skutek prze- 
rwania procesu produkcji masy drzewnej (S„) wynosił będzie: : 

Sp = [Pk dF(PA—P,_, )(k—d)]:c:*z*P (6) 

Znaczenie symboli — jak we wzorach poprzednich. 

Globalny rozmiar strat (S5,), powstałych na skutek całkowitego znisz- 
czenia uprawy, stanowi sumę strat z tytułu dodatkowych nakładów (S,) 
i strat na przyroście (S,), a więc: 

S, =5, +5, (7) 

Należy jednak zaznaczyć, że ustalenie strat istotnych z punktu widze- 
nia gospodarczego wymaga skorygowania globalnego rozmiaru strat 
o wielkość dochodów z gospodarki łowieckiej (P,) (8). Ostateczny zatem 
wzór do określania wielkości odszkodowania z tytułu całkowitego znisz- 
czenia uprawy będzie miał następującą postać: 

S,=S,+S,+P, — (8) 

2. Określanie rozmiaru strat w wyniku częściowego zniszczenia upraw 
1 młodników 

W przypadku częściowego zniszczenia upraw lub młodników, znisz- 
czone sadzonki lub drzewka mogą być skoncentrowane na pewnych po- 
wierzchniach, bądź pojedynczo rozmieszczone na całej lub części po- 
wierzchni uprawy lub młodnika. Jeśli zniszczone sadzonki skoncentrowane 
są na określonych powierzchniach, wówczas rachunek strat należy prze- 
prowadzić analogicznie jak dla upraw całkowicie zniszczonych. Najczęściej 
jednak zniszczone sadzonki lub drzewka rozmieszczone są nieregularnie 
na powierzchni uprawy lub młodnika. Przy czym wzrostowi ilości znisz- 
czonych sadzonek towarzyszy wzrost nakładów finansowych na wykona- 
nie niezbędnych prac w celu usunięcia skutków wyrządzonych szkód. Roz- 
miar nakładów, który wynika z konieczności przeprowadzenia dodatko- 
wych prac, jak: poprawki, uzupełnienia i in. w celu umożliwienia normal- 
nego przebiegu procesu produkcji masy drzewnej, stanowi podstawę do 
określenia rzeczywistej wielkości strat gospodarczych. 

Rachunek wartości strat, powstałych na skutek częściowego zniszcze- 
nia uprawy lub młodnika, powinien zatem uwzględniać przede wszystkim 
straty z tytułu dodatkowych nakładów na wykonanie poprawek i uzupeł-- 
nień N,. Należy tu wymienić m. in. nakłady na: 

a) przygotowanie gleby, wykonanie dołów na sadzonki itp. (N),), 
b) wyprodukowanie lub zakup odpowiedniego (starszego) materiału sa- 

dzeniowego, dowóz sadzonek itp. (N.), 
c) wykonanie sadzenia (N.,). 

Całkowity nakład na wykonanie poprawek i uzupełnień w uprawach 
lub młodnikach wynosi zatem: 

Nu=N, tN, + Ny 
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W powyższym wzorze nakłady na wykonanie poszczególnych czynno- 
ści liczone są według faktycznie poniesionych kosztów. Stąd też otrzy- 
maną wielkość nakładów finansowych należy zredukować za pomocą 
współczynnika uwzględniającego udział zwierzyny w ogólnej ilości znisz- 
czonych sadzonek lub drzewek (4, 9). Konieczność wykonania poprawek 
powstaje bowiem nie tylko na skutek ujemnej działalności zwierzyny, 
a także w wyniku uszkodzeń powodowanych przez inne czynniki. 

Faktyczny rozmiar strat w wyniku ujemnej działalności zwierzyny 
i powstających z tego tytułu dodatkowych nakładów na wykonanie po- 
prawek i uzupełnień wynosił będzie: 

М, = (№. НМ, + М,) В (9) 
gdzie: 

R — współczynnik redukcyjny, 

pozostałe symbole — jak we wzorach poprzednich. 

Wielkość współczynnika R wynika ze stosunku ilości poprawek wy- 
konanych na skutek ujemnej działalności zwierzyny do całkowitej ilości 
wykonanych poprawek. 

W rachunku strat z tytułu częściowego zniszczenia upraw lub młodni- 
ków przez zwierzynę należy uwzględnić również nakłady na wykonanie 
prac związanych z zabezpieczeniem upraw przed zwierzyną. Wielkość tych 
nakładów powinna być określona podobnie jak w przypadku upraw całko- 
wicie zniszczonych. Biorąc zatem pod uwagę straty z tytułu dodatkowych 
nakładów na ochronę (N,), ogólny rozmiar strat wyrządzanych przez 
zwierzynę w uprawach lub młodnikach częściowo zniszczonych (S,) wy- 
nosi: 

| S, =N, +N, (10) 

Postępując zgodnie z przyjętym wcześniej założeniem oraz uwzgled- 
niając wynik uzyskany z gospodarki łowieckiej (P,), rozmiar strat istot- 
nych z punktu widzenia gospodarczego powstałych na skutek częściowego 
zniszczenia upraw lub młodników przez zwierzynę ($55) wynosił będzie: 

So=N, +N =P, (11) 

SZACOWANIE SZKOD W DRZEWOSTANACH 

SREDNICH I STARSZYCH KLAS WIEKU 

1. Określanie rozmiaru strat w wyniku całkowitego zniszczenia drzewosta- 
nów średnich i starszych klas wieku 

Ujemna działalność zwierzyny płowej w drzewostanach średnich 
i starszych klas wieku objawia się najczęściej w postaci spałowania drzew. 
Stąd też metodyka szacowania gospodarczych skutków szkód wyrządza- 
nych przez zwierzynę, w wymienionych fazach rozwojowych drzewosta- 
nów, powinna uwzględniać przede wszystkim szkody na skutek spałowa- 
nia (2). Gospodarcze znaczenie skutków ujemnej działalności zwierzyny 
w drzewostanach średnich i starszych klas wieku zależy przede wszystkim 
od stopnia nasilenia spałowania oraz wpływu uszkodzeń na jakość hodow- 
laną drzewostanu. W zależności bowiem od skutków przeprowadzone zo- 
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stają odpowiednie zabiegi hodowlane w celu uzyskania zamierzonego 
w planie celu produkcyjnego. W praktyce wykonanie tych zabiegów wy- 
maga wydatkowania nakładów, których wielkość należy szacować, po- 
dobnie jak w przypadku całkowitego zniszczenia upraw i młodników, za 
pomocą wzoru 6. 

Oprócz strat z tytułu dodatkowych nakładów, powstają równocześnie 
straty z tytułu zmniejszenia ilości i pogorszenia jakości produkowanej 
masy drzewnej. W wyniku bowiem usunięcia drzewostanu przed osiągnię- 
ciem wieku rębności, odpowiadającemu celowi produkcyjnemu, przedsię- 
biorstwo leśne ponosi straty na skutek niemożności pełnego wykorzysta- 
nia potencjału przyrostowego drzewostanu oraz niemożności osiągnięcia 
większej wartości użytkowej surowca drzewnego. Wzór służący do ustala- 
nia wielkości strat, ponoszonych na skutek całkowitego zniszczenia (przed- 
wczesnej likwidacji) drzewostanu (S;), uwzględnia prócz wymienionych 
wyżej strat również wynik uzyskany z gospodarki łowieckiej (P,). Wzór 
ten ma następującą postać: 

53 == (Ру *ск-— Ру * с.) *\М:2-РЕР, (12) 
gdzie: 

Pxy — przeciętny przyrost roczny grubizny w wieku kulminacji 
(m?*/rok), 

P„ — przeciętny przyrost roczny grubizny w wieku przedtermi- 
nowego wyrębu (m3/rok), 

ск — przeciętna cena 1 m* surowca drzewnego w wieku dojrza- 
łości rębnej drzewostanu (zł), 

Cy — przeciętna cena 1 m? surowca drzewnego w wieku przed- 
terminowego wyrębu drzewostanu (zł), 

w — wiek drzewostanu w chwili wyrębu (lat), 
z — współczynnik zadrzewienia, 
P — powierzchnia zniszczonego drzewostanu (ha). 

W wyniku ujemnej działalności zwierzyny płowej w drzewostanach 
powstają również straty jakościowe z tytułu różnicy składu sortymentów 
drzewnych możliwych do uzyskania przy wyróbce. Przyjmując, że masa 
drzewostanu wynosi V, procent udziału sortymentów użytkowych w drze- 
wostanie zdrowym — R,, a w drzewostanie uszkodzonym — Ru, wów- 
czas strata jakościowa Sy wyrażona w jednostkach naturalnych (m3) jest 
równa: 

R R i — V NZ —_ V М 

4 100 100 (8) 
Przedstawiony wyżej wzór (13) służyć może również do określenia 

strat jakościowych na podstawie oceny zmian udziału poszczególnych sor- 
tymentów drzewnych. Konieczne jest jednak uwzględnienie przeciętnych 
cen i procentu poszczególnych sortymentów. Oznaczając ceny poszczegól- 
nych sortymentów (grup sortymentów) przez A; , As, Az ... oraz procent 

    

ich udziału w zdrowym drzewostanie przez p,”, p. (7), p; 7), ..., w uszko- 
dzonym drzewostanie — p, W, p"), p,™, ..., należy podstawowy wzór (13) 
przedstawić w następującej postaci: 

100 | 100 
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. Wyraz zawarty w liczniku (p, A; + p,” A> +...) można określić jako 
poziom jakości drzewostanu zdrowego (Q.), a wyraz (p, WA, + p, WA, + 
" ...) — drzewostanu uszkodzonego (Q.), wówczas | 

©, „ Qu V 
—V— = RA z ——~ Au 

100 100 100 R = 

Rozmiar strat jakościowych, wyliczony jako różnica udziału poszcze- 
gólnych sortymentów w drzewostanie zdrowym i uszkodzonym, przed- 
stawić można również w innej postaci. W tym celu określony w jedno- 
stkach pieniężnych (zł) rozmiar strat S4' należy podzielić przez średnią 
wartość (cenę) I m* masy drzewostanu zdrowego: 

  

$.” = У 

  

  

  

  

  

z 3,” с. 100 _ У © 0 (©, 
2 "a 10 (w wWą, | — a } 
100 

n 

>  piA 
s/=Vv| 1—— 

>  pi”A; 

Podobnie jak w przypadku omówionych dotychczas strat, również ubyt- 
ki na jakości produkcji masy drzewnej (54) należy skorygować o efekty 
uzyskiwane z gospodarki łowieckiej (P,). Wzór służący zatem do określe- 
nia wielkości strat jakościowych, istotnych z punktu widzenia gospodar- 
czego (5,), będzie miał następującą postać: 

  

х pi WA; 

s,=V| 1—— +P, (i=1, 2, 3, ..., n) (14) 
pi PA; 

i=1 
gdzie: - | 

V -- miąższość drzewostanu uszkodzonego (m*), 
p; W — procent udziału i-tego sortymentu w drzewostanie uszko- 

dzonym, 
p; 7 — procent udziału i-tego sortymentu w drzewostanie zdro- 

wym, 
A; — cena 1 m* drewna i-tego sortymentu w wieku dojrzało- 

łości rębnej (zł). 

2. Określanie rozmiaru strat w wyniku częściowegó zniszczenia drzewosta- 
nów średnich i starszych klas wieku | 

W wyniku ujemnej działalności zwierzyny płowej w drzewostanach 
powstaje w praktyce bardzo często konieczność częściowej ich przebudo- 
wy, bez potrzeby dokonywania całkowitego wyrębu. Przebudowa drzewo- 
stanów częściowo uszkodzonych na skutek spałowania polega na przepro- 
wadzeniu odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, jak: 
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a) dolesienia, 
b) wprowadzenia dolnego piętra, 
c) cięcia pielęgnacyjne. 

Wykonanie wymienionych wyżej czynności wymaga ponoszenia do- 
datkowych nakładów finansowych, a tym samym przyczynia się do wzro- 
stu kosztów własnych produkcji przedsiębiorstwa leśnego. 

Godny uwagi jest również fakt, że wzrostowi ilości uszkodzonych drze- 
wek w młodnikach i drzewostanach młodszych klas wieku towarzyszy 
wzrost nakładów finansowych na wykonanie niezbędnych prac w celu 
usunięcia skutków powstałych szkód. Rozmiar nakładów na wykonanie 
tych prac stanowi podstawę do określenia wielkości strat gospodarczych. 

Rachunek strat powstałych na skutek częściowego zniszczenia drzewo- 
stanu powinien zatem uwzględniać straty z tytułu: 

a) dodatkowych nakładów na usunięcie skutków uszkodzeń, 
b) dodatkowych kosztów ochrony, 
c) zmniejszenia użytkowania międzyrębnego i rębnego. 

Pomiar strat z tytułu dodatkowych nakładów na usunięcie skutków 
uszkodzeń oraz kosztów ochrony należy określać w podobny sposób jak 
w przypadku upraw częściowo zniszczonych. 

ZAKOŃCZENIE 

Zastosowanie w praktyce opracowanej metodyki szacowania strat przy- 
czyni się do bardziej obiektywnego przedstawienia wielkości strat pono- 
szonych przez gospodarkę leśną na skutek ujemnej działalności zwierzy- 
ny płowej w lasach. Tym niemniej metodyka ta wymaga dalszego dosko- 
nalenia w kierunku pozwalającym na objęcie rachunkiem wszystkich po- 
zytywnych i negatywnych efektów związanych z prowadzeniem gospodar- 
ki łowieckiej. Dotyczy to również pośredniogospodarczych i pozagospo- 
darczych efektów, które są wprawdzie trudne do przedstawienia w wyra- 
żeniu liczbowym, jednakże ich uwzględnienie warunkuje stosowanie po- 
prawnego rachunku ekonomicznego w zakresie problematyki stanowiącej 
przedmiot niniejszego artykułu. 
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Książki Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego można 
kupić w księgarniach miejskich i Wojewódzkich Księgarniach Rolni- 
czych „Domu Książki”, w zorganizowanych przez nie punktach sprze- 
daży i u kolporterów, w kioskach i klubach „Ruch”, w Klubach 
Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz w Centralnej 
Księgarni Rolniczej w Warszawie, pl. Dąbrowskiego 8. Adresy Woje- 
wódzkich Księgarni Rolniczych: 

15-420 Białystok, ul. Edwarda Próchniaka 5, 
85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 73, 
80-835 Gdańsk, ul. II Grobla 12/14, 
40-012 Katowice, ul. 15 Grudnia 16, 
25-367 Kielce, ul. Obrońców Stalingradu 11, 
75-035 Koszalin, ul. Zwycięstwa 20, 
31-013 Kraków, Rynek Główny 36, 
20-115 Lublin, ul. Kowalska 11, 
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 147, 
10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 7, 
45-706 Opole, ul. Hanki Sawickiej 15/17, 
61-808 Poznań, ul. Armii Czerwonej 77, 
35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6, 
10-427 Szczecin, pl. Grunwaldzki I, 
0-149 Wrocław, ul. Wita Stwosza 44, 
65-068 Zielona Góra, ul. Karola Marksa 4. 

W razie trudności przy zakupie żądanej książki prosimy zwrócić się 
do PWRiL, Warszawa 1, Al. Jerozolimskie 28, skrytka pocztowa 374. 

  

  

 


