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1. WSTEP 

R273 gospodarczy, nastawiony w ostatnich dziesiecioleciach na re- 
wolucję przemysłową, został oparty na błędnych przesłankach eko- 

nomicznych, wynikających z lekceważenia problematyki środowiska przy- 
rodniczego. Spowodował on, oprócz niewątpliwego postępu cywilizacyjne- 
go, zniszczenia w środowisku w niespotykanej dotąd skali. W coraz więk- 
szym stopniu dostrzega się niebezpieczeństwo z powodu nadmiernej eks- 
ploatacji lasów, erozji gruntów, zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza 
itp. Przyspieszone tempo życia gospodarczego oraz gwałtowne zmiany w 
technologii niemal we wszystkich dziedzinach produkcji pogłębiają ten 
proces. Znajdujemy się w fazie rozwoju, której celem powinno być nie 
tyle ujarzmianie przyrody, ile panowanie nad rozwojem technologii w 
celu ograniczenia jej negatywnych następstw dla otoczenia. 

Sytuacja ta zmusza naukę do bacania związków, jakie zachodzą mię- 
dzy ekologią a ekonomią, między wzrostem gospodarczym a jakością 
życia, między korzyściami jakie płyną z czystego środowiska a kosztami 

związanymi z jego ochroną. Słuszne są zatem postulaty oparcia ekonomii 

na podstawach ekologicznych. Chodzi tu o zharmonizowanie parametrów 

rozwoju ekonomicznego z parametrami jakości środowiska przyrodnicze- 

go, wypracowanie metod wyceny dóbr naturalnych oraz stworzenie me- 

chanizmów, które stymulowałyby najbardziej efektywne wykorzystanie 

bogactw przyrody. 

2. ŚRODOWISKO LEŚNE I PROBLEMY ZWIĄZANE Z JEGO 

ZAGROŻENIEM 

Lasy są nieustannie narażone na różnorodne zagrożenia. Wyróżnia 

się: 1) zagrożenia egzogeniczne, wywołane anomaliami klimatycznymi, 
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zmianami w poziomie wód, huraganami, pożarami oraz emisjami przemy- 
słowymi, które są często przyczyną katastrof ekologicznych o' trwałym 
wydźwięku; 2) zagrożenia endogeniczne, wywołane niewłaściwą gospodar- 
ką leśną, które powodują zwykle tylko częściową destrukcję, niekiedy 
stwarzają niebezpieczeństwo zakłócenia funkcjonowania ekostystemów 
leśnych. 

Nakładanie się obu zjawisk prowadzi często do trwałych deformacji. 
Mogą one mieć wymiar globalny, regionalny bądź lokalny. Na ogół 
wszystkie są następstwem antropopresji, czyli ogółu bezpośrednich i po- 
średnich oddziaływań człowieka, wywołujących zmiany w szacie roślin- 
nej, a w konsekwencji wpływających na zakłócenia klimatu. 

Przykładem zjawisk o charakterze globalnym jest niszczenie lasów 
przez nadmierną eksploatację w strefie tropikalnej (11 mln ha w skali 
rocznej), zagłada lasów strefy śródziemnomorskiej przez ciągłe pożary 
oraz zagrożenie lasów w strefie umiarkowanej przez zanieczyszczenie po- 
wietrza atmosferycznego emisjami przemysłowymi, połączone z klęska- 
mi ze strony owadów i innych patogenów. 

Również groźnym zjawiskiem, lecz w nieco innej skali, jest niewłaś- 
ciwa działalność gospodarcza prowadząca do degradacji siedlisk, a. w 
konsekwencji do zmniejszenia produkcji leśnej. Las staje się na niektó- 
rych obszarach układem ekologicznym o ujemnym bilansie materiało- 
wym. W związku z tym następuje zahamowanie wzrostu drzew, zmniej- 
szenie ogólnej produkcji oraz przeobrażenia strukturalno-funkcjonalne 
biocenozy. Powoduje to wzrost podatności na choroby i szkodniki, które 
zwykle rozpoczynają gradację od opanowania ekosystemów zdegradowa- 
nych. | 

Oddziaływanie lasu na środowisko przyrodnicze polega na korzystnym 
jego wplywie na gospodarkę wodną i rolną oraz ochronie przed powo-- 
dziami, erozją, lawinami, wiatrami i niekorzystnymi wpływami sił przy- 
rody na świat roślinny i zwierzęcy. Wpływ lasu na warunki życia społe- 
czeństwa oznacza wartości, jakich dostarcza on dla fizycznego i ducho- 
wego rozwoju ludności. Wartości te mogą być natury sanitarno-higie- 
nicznej, estetycznej i kulturalnej. Należy do nich oddziaływanie lasu na 
czystość powietrza i wody, na warunki wypoczynku i regeneracji zdro- 
wia, walory krajobrazu, rozwój sportu i turystyki, ochronę przed hała- 
sem itp. | 

Zaburzenia w środowisku przyrodniczym wpływają na przekształcenia 
ilościowe i jakościowe gospodarki leśnej, oddziałują negatywnie na właś- 
ciwości regulacyjne lasów, pozbawiając je możliwości spełniania funkcji 
społecznych. W związku z tym zaznacza się potrzeba rachunku, który 
służyłby bilansowaniu efektów w jednych działach. gospodarki narodo- 
wej ze stratami w innych i określał wzajemne zobowiązania na rzecz 
jednostek poszkodowanych. Na tym tle wyłania się problem szacowania 
szkód, wyceny strat i odszkodowań leśnych. 

3. OGÓLNE ZASADY WARTOŚCIOWANIA ZASOBÓW PRZYRODY 

Zasoby środowiska przyrodniczego mogą być wykorzystane do róż- 
nych, konkurencyjnych celów. W związku z tym społeczeństwo stoi przed 
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wyborem odpowiednich decyzji. Problemy wyboru optymalnych decyzji 
powinny być rozwiązywane z punktu widzenia ochrony środowiska. Wią- 
żą się z tym dwa główne aspekty: określenia niezbędnych warunków 
zużycia zasobów środowiska oraz ustalenia niedopuszczalnych wielkości 
emisji produktów odpadowych (pyłów, gazów, zanieczyszczeń wód itp.). 
Zarówno warunki dopuszczalne, jak i niedopuszczalne powinny być ujęte 
w postaci normatywów określających wielkość zużycia lub norm zanie- 
czyszczeń poszczególnych składników środowiska przyrodniczego. 

Przesłanki racjonalności gospodarczej powińny dopuszczać do mini- 
malnego zużycia surowców, wody, powietrza i energii oraz emitowania 
szkodliwych zanieczyszczeń. Doświadczenia wskazują, że bardziej opłaca 
się ponosić nakłady na przeciwdziałanie szkodom przed rozpoczęciem pro- 
dukcji, niż po zaistnieniu szkód i zniszczeń, tym bardziej że nie wszyst- 
kie nadają się do naprawy. Dotyczy to zwłaszcza naruszeń równowagi 
ekologicznej i zmian chorobotwórczych w organizmach żywych (roślin 
i zwierząt) oraz szczególnie negatywnych objawów w organizmach ludz- 
kich. 

Zjawiskom tym należy przeciwdziałać przez tworzenie odpowiednich 
środków na ochronę zasobów środowiska. Środki te powinny stanowić 
część nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w poszczególnych 
działach produkcji i dystrybucji. 

Nowa treść rachunku ekonomicznego polega na tym, że ujmuje on 
wielkość strat i korzyści, jakie mogą powstać przy wyborze określonych 
rozwiązań, Chodzi o to, aby maksymalnie ochronić środowisko przed ne- 
gatywnymi skutkami procesu produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Ra- 
chunek w tej postaci staje się rachunkiem sozoekonomicznym. Określa 
on efektywność nie tyle w sensie ekonomicznym, ile ekologiczno-eko- 
nomicznym. Ujmuje różne warianty rozwiązań i umożliwia wybór naj- 
korzystniejszych. | 

Rachunek ekologiczno-ekonomiczny prowadzony w skali międzygałę- 

ziowej powinien uwzględniać różne kierunki rozwoju, możliwości lokali- 
zacyjne, rozwiązania technologiczne itp. Najważniejsze jest jednak, aby 

brał on pod uwagę straty w środowisku, które spowodowały konkretne 
decyzje, oraz określał korzyści powstałe w wyniku przedsięwzięć ochron- 

nych. | 
| у Pomiar strat spowodowanych naruszeniem srodowiska moze miec cha- 

rakter bezpośredni lub pośredni. O ile w poszczególnych elementach śro- 

dowiska straty te można oszacować stosunkowo łatwo, o tyle przy próbie 

kompleksowego rachunku strat natrafiamy na duże trudności. Złożony 

charakter mechanizmu oddziaływania podkreśla fakt, że skutki degradacji 

środowiska są trudne do przewidzenia i mogą niejednokrotnie pojawiać 
się w odległym czasie i przestrzeni, występując przy tym z różną inten- 
sywnością. Trudność rachunku polega również na przełożeniu ich fizycz- 

nej substahcji na wartość wyrażoną w pieniądzu. Trudność ta ujawnia 
się zwłaszcza tam, gdzie elementy środowiska nie mają ceny rynkowej. 

Można z dużym powodzeniem mierzyć naruszenie środowiska w jednost- 

kach fizycznych, lecz nie zawsze jest to możliwe w jednostkach wartoś- 

ciowych. | , s 
Pomimo tych trudności nie można z takiego rachunku zrezygnować. 

Idea rachunku ekologiczno-ekonomicznego przedstawiona przez Pran- 
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decką (7) w sposób symboliczny ilustruje cały problem. W praktyce 
postać jego jest bardziej złożona. | | 

4, PODSTAWY METODYCZNE WYCENY UŻYTECZNYCH FUNKCJI LASU 
ORAZ STRAT POWSTAŁYCH W ŚRODOWISKU LEŚNYM 

Rozmiar szkód w lasach wyrażony powierzchnią zniszczonych drzewo- 
stanów lub miąższością obumarłych drzew daje tylko ogólny pogląd na 
wielkość strat. Wyrażenie jch w produkcji drewna jest stosunkowo pros- 
te — przedwczesny wyrąb, obniżenie przyrostu wskutek przerzedzenia 
drzewostanów, zmniejszenie produkcyjności siedlisk itp. Natomiast ocena 
strat powstałych wskutek obniżenia walorów pośrednio- i pozagospodar- 
czych jest zagadnieniem trudnym ze względu na zróżnicowane poglądy 
na wartość, jaką przedstawiają te walory. Powstaje ponadto potrzeba 
przedstawienia strat, jakie ponosimy i ponosić będziemy na skutek zach- 
wiania równowagi ekologicznej naszych lasów. 

Szacunek strat ekologiczno-ekonomicznych w leśnictwie jest znacznie 
trudniejszy niż w innych działach gospodarki narodowej. Wpływy.antro- 
pogeniczne nakładają się tu bowiem na przekształcenia naturalne. Od- 
dzielenie tych dwóch czynników jest często niemożliwe. Ponadto zależ- 
ności pomiędzy zmiennymi czynnikami środowiska leśnego a społeczno- 
-ekonomicznymi efektami jego wykorzystania stwarzają wiele trudności 
w wycenie jego walorów. W tej sytuacji podstawowym zadaniem wydaje 
się znalezienie takiego sposobu agregacji danych, który pozwoliłby z jed- 
nej strony na uproszczenie techniki obliczeń, a z drugiej — zapobiegałby 
nadmiernej ogólnikowości. | 

Wychodząc z powyższych przesłanek przyjęto założenie, że straty są 
funkcją wartości produkcyjnej zwielokrotnionej o wartości funkcji poza- 
produkcyjnych oraz zredukowanej o wysokość szkód powstałych w śro- 
dowisku leśnym. Sposób wyceny ilustruje następująca formuła: 

8,0 "1,00 

= № ХУ Wor а+ки,) 
\=15 s;=0,05 

gdzie: S; — wartość strat, wj — parametry funkcji ochronnych i społecz- 
nych, s; — współczynnik redukcji strat, Wy, — wartość produkcyjna drze- 
wostanu oraz k — wielokrotność funkcji ochronnych i społecznych. 

Podstawowymi elementami wyceny były: 1) poziom produkcji leśnej 
wyrażony w przyroście bieżącym grubizny brutto, 2) cena drewna na 
pniu odniesiona do produkcji podstawowego gatunku, jakim w naszym 
kraju jest sosna II klasy bonitacji, 3) średni ważony wskaźnik funkcji 
ochronnych i społecznych, stanowiący wielokrotność funkcji produkcyj- 
nej lasu oraz 4) współczynnik redukcji zależny od stopnia uszkodzenia 
drzewostanu. | SE 

W celu ustalenia wskaźników wielokrotności funkcji ochronnych i spo- 
łecznych zastosowano metodę punktową, nadając poszczególnym kate- 
goriom lasu określoną wagę. Przyjęto następujące wskaźniki: lasy rezet- 
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watowe — 8,0, ochronne (wodo- i glebochronne oraz górnej granicy lasu) 
— 7,2, uzdrowiskowo-klimatyczne — 6,2, strefy zieleni wysokiej i zagro- 
żone przez przemysł (strefa I) — 5,2, masowego wypoczynku — 4,2, kra- 
jobrazowe — 3,2 i gospodarcze, spełniające funkcję hydrotermiczną — 15. 

Poziom i relacje poszczególnych wskaźników wynikają z faktu, że 
niektóre obszary leśne przy ponoszeniu na nie tych samych nakładów 
mogą dostarczyć szczególnie cennych. wartości. Wielkość tych walorów 
daje się wycenić wartością dóbr substytucyjnych, zastępujących okreś- 
:ońe rodzaje funkcji lasu. I tak: funkcje klimatyczne można ocenić w 
sposób bezpośredni z różnicy efektu energetycznego lasu i otwartej prze- 
strzeni (w kKal/kg) w przeliczeniu na wartość węgla, a funkcje hydro- 
logiczne — przez porównanie wielkości nakładów, jakie należałoby po- 
nieść na utrzymanie retencji, przeciwdziałanie erozji oraz łagodzenie 
kulminacyjnej fali powodziowej, z zastosowaniem środków techniczno- 
-biologicznych. | 

Podstawą wyceny środowiskowych funkcji lasu jest główna ich cecha 
związana z fotosyntezą. Problem polega na tym, że w wypadku każdego 
hektara zdegradowanego środowiska leśnego powietrze wzbogacane jest 
o określoną ilość dwutlenku węgla — 9581 kg, z jednoczesnym zuboże- 
niem go o 6966 kg tlenu. Podaną ilość dwutlenku węgla należałoby zneu- 
tralizować odpowiednią ilością tlenu określonej wartości, stanowiącej o 
jego wartości substytucyjnej. 

Funkcje społeczne lasu można wycenić na podstawie wartości utra- 
conych korzyści wynikających z całkowitej lub częściowej rezygnacji z 
użytkowania danego obszaru dla celów związanych z produkcją szczegól- 
nie cennych walorów rekreacyjno-turystycznych środowiska leśnego oraz 
wielkości nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych ponoszonych w 
związku z przysposobieniem i wykorzystaniem lasu do spełniania tych 
funkcji. W praktyce wyceny stosuje się szereg uproszczeń i metod zastęp- 
czych. Zastosowano je również przy obliczaniu wskaźników wyceny poza- 
produkcyjnych funkcji lasów w naszych warunkach. 

5, RACHUNEK STRAT NA PRZYKŁADZIE ZAGROŻONYCH 

OBSZARÓW LEŚNYCH 

Złożony charakter strat zmusza do analizowania ich w różnych prze- 
krojach. Jako kryteria wyodrębniające przyjęto przyczyny ich powstania. 
Wyróżniono: 1) straty o charakterze biotycznym i abiotycznym, powstałe 

na obszarach północno-zachodniej części kraju, oraz 2) straty powstałe 
na skutek zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez emisje prze- 

mysłowe, występujące na południu kraju. | s: | 

Istotnym czynnikiem wywołującym bezpośrednie i pośrednie szkody 
w lasach są anomalie klimatyczne (huraganowe wiatry, długotrwałe SU- 

sze, gwałtowne opady), na które nałożyły się gradacje szkodników owa- 

dzich i innych patogenów. Ze szczególnym nasileniem wystąpiły one na 

obszarach północno-zachodniej Polski. Tereny te ciągną się łukiem od 

Zielonej Góry przez Poznań, Toruń i Olsztyn do Augustowa. Są one — 

jak stwierdza Szujecki (8) — stałym szlakiem gradacyjnym szkod- 
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ników niszczących aparat asymilacyjny drzew i kroczących za nimi szkod- 
ników wtórnych. Na tym obszarze kraju, o powierzchni około 1,5 mln ha, 
obserwuje się zmniejszenie żyzności i urodzajności siedlisk leśnych wsku- 
tek pogarszania się fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości 
gleb. 

Inwentaryzacja wielkoobszarowa przeprowadzona na koniec września 
1983 r. dla oceny stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu wykazałą dla 
osmiu OZLP (Gdańsk, Olsztyn, Piła, Poznań, Szczecin, Szczecinek, Toruń, 
Zielona Góra), charakteryzujących się ogólną miąższością zasobów drzew- 
nych 626 689 tys. m3 grubizny (49,8% miąższości kraju), szkody w na- 
stępującej skali: 

1) udział drzew zagrożonych w poszczególnych kategoriach zdrowot- 
ności w stosunku do zapasu grubizny w Lasach Państwowych wynosił: 
dla drzew osłabionych — 71,9%, silnie osłabionych — 66,7%, obumie- 
rających — 66,1% i obumarłych — 54,3%; 

2) wielkość szkód przyjmując dla drzew osłabionych (o miąższości 
167,7 mln m%) 25% strat na przyroście, dla silnie osłabionych (22,5 mln. 
m) — 50%, dla obumierających (1,5 mln m3) — 75% i dla obumarłych 
(32,5 mln m*) — 100%, przy założeniu że zahamowanie przyrostu na- 
stąpi w okresie 3—5 lat, wyniesie 2,1 mln m* grubizny rocznie. 

Niezależnie od strat na przyroście powstają straty na skutek przed- 
wczesnego wyrębu oraz deprecjacji surowca drzewnego, który przelegując 
w lesie utracił cechy Crewna użytkowego i stanowi bezpowrotną stratę 
dla gospodarki narodowej. Jeżeli straty gospodarcze wynikające z de- 
precjacii można traktować jako doraźne, to skutki strat na przyroście 
w ciągu najbliższych lat mogą się zwielokrotniać. 

Wartość ekologiczno-produkcyjna lasów na obszarze północno-zachod- 
nim, przy założeniu podstawowych parametrów: przyrostu bieżącego — 
4,13 m’/ha, ceny 1 m® grubizny na pniu — 2485 zł oraz wskaźnika wie- 
lokrotności funkcji pozaprodukcyjnych — 2,2, wynosi 79 762 mln zł. Wiel- 
kość strat na potencjale ekologiczno-produkcyjnym w wyniku działania 
czynników abiotycznych i biotycznych ocenia się na tym obszarze na 
około 11 mld zł, a na produkcie finalnym leśnictwa w wyniku przed- 
wczesnego wyrębu i strat na skutek deprecjacji surowca — na 26 mld zł. 

Czynnikiem szkodotwórczym o podobnej skali oddziaływania, lecz 
skoncentrowanym na innych terenach, są emisje przemysłowe. W szcze- 
gólnie niekorzystnych warunkach znajduje się obszar południowej Pol- | 
ski, na którym występuje największe w kraju skupisko miast i prze- 
mysłu, kontrastujące z otoczeniem. Jego zasadniczym członem jest Gór- 
nośląski Okręg Przemysłowy, którego wpływy sięgają na wschodzie po- 
przez Kraków, daleko na Podkarpacie do Rzeszowa, na zachodzie w Ni- 
zinę Śląską do Wrocławia i na Podsudecie, na północ w Wyżynę Kra- 
kowsko-Częstochowską aż do Częstochowy. Na obszarze tym mieszka po- 
nad 6 mln osób, tzn. około 1/3 ludności miejskiej naszego kraju. | 

Powierzchnia lasów zagrożonych przez zanieczyszczenia powietrza 
atmosierycznego w 1983 r. wynosiła 654 tys. ha, z tego na obszar po- 
łudniowy przypada 449 tys. ha, tzn. niespełna 70% szkód w skali ogólno- 
krajowej. Zmniejszenie produkcyjności drzewostanów wyraźnie uszko- 
dzonych szacować można na tym obszarze na około 786 tys. m3 drewna 
rocznie, a z uwzględnieniem tzw. szkód fizjologicznych — na około 
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1217: tys. m3. Straty te wywołane są przede wszystkim emisją najbar- 
dziej toksycznych i zakwaszających środowisko leśne gazów (SO, i NO), 
w mniejszym zaś stopniu przez pyły, tj. substancje przeważnie o odczy- 
nie zasadówym, które mogą. w określonym stopniu neutralizować skutki 
odziaływania kwaśnych gazów na ekosystemy. 
''O zagrożeniu środowiska Polski decyduje 98 największych zakładów 

przemysłowych, które w 1983 r. emitowały 84% krajowych emisji prze- 
mysłowych. Większość tych zakładów skupiona jest na południu kraju. 
W dużym stopniu zagrożenie ze strony szkodliwych emisji spowodowane 
jest transgranicznym przenoszeniem zanieczyszczeń powietrza z krajów 
sąsiednich: NRD i CSRS oraz z RFN. Ze względu na przewagę wiatrów 
zachodnich znajdujemy się w szczególnie niekorzystnej sytuacji. 

Wartość ekologiczno-produkcyjna lasów na obszarze południowym, 
przy założeniu podstawowych parametrów: przyrostu bieżącego — 4,97 
m3/ha i wskaźnika wielokrotności funkcji pozaprodukcyjnych — 3,2, wy- 
niosła 75 842 mln zł. Uwzględniono przy tym powierzchnię stref zagro- 
żenia I-III oraz 0 (1469 tys. ha), idla której przyjęto straty na przyroś- 
cie w wysokości 5%. Wielkość strat na potencjale ekologiczno-produk- ' 
cyjnym w wyniku szkodliwego oddziaływania przemysłu wyniosła na tym 
obszarze 9745 mln zł. 

A 

6. PODSUMOWANIE 

1. Cele produkcji społecznej oraz ochrona środowiska nie są czynni- 
kami przeciwstawnymi, lecz stanowią element określonego systemu eko- 
logiczno-ekonomicznego. W tym układzie polityka gospodarcza powinna 
oddziaływać w kierunku racjonalnego wykorzystania zasobów i ochrony 
środowiska oraz prowadzić do eliminacji stale zwiększających się kosz- 
tów społecznych. | 

2. Lasy w środowisku przyrodniczym zajmują szczególne miejsce zę 
względu na wielkość produkcji biomasy, znaczny stopień wykorzystania 
energii słonecznej oraz wpływ na stabilność krajobrazu. Przekształcenia 
ilościowe i jakościowe zasobów leśnych, jakie pociąga za sobą cywilizacją 
wielkoprzemysłowa, wpływają negatywnie na właściwości regulacyjne 
lasów, pozbawiając je możliwości pełnienia funkcji społecznych. | 

3. Zwiększające się zagrożenie środowiska leśnego z równoczesnym 
wzrostem jego walorów ekologicznych i społecznych skłania do przepro- 
wadzenia kompleksowego rachunku korzyści i strat. Rachunek ten wiąże 
się po stronie korzyści z wartością produkcji wynikającej z przyrostu 
bieżącego i cen drewna z wielokrotnością wynikającą ze spełniania przez 
las użytecznych funkcji (klimatycznych, hydrologicznych, środowisko- 
wych, społecznych) ocenianych z zastosowaniem „wskaźników substytu- 
cyjnych. Po stronie strat rachunek uwzględnia wielkość szkód spowodo- 
wanych przez czynniki abiotyczne i biotyczne oraz emisje szkodliwych 
pyłów i gazów, zakłócenia w stosunkach wodnych itp. | 

4. Obliczenia dokonane na przykładzie dwóch wyodrębnionych obsza- 
rów kraju dowiodły; że wielkość strat na potencjale produkcyjno-ekolo- 

gicznym lasów na terenach północno-zachodnich wynosi 11 mid zł, a na 
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terenach poludniowych — 9,7 mld zł. W wielu przypadkach powstałe 
szkody są nie do odrobienia, narażając przyszłe pokolenia na niepowe- 
towane straty. | | | 

5. Należy dążyć do stałego doskonalenia instrumentów polityki leśnej 
przez usprawnienie klasyfikacji stref zagrożenia, stosowanie nowoczes- 
nych metod inwentaryzacji zasobów leśnych, rozszerzenie zakresu wy- 

"ceny szkód dotychczas nie uwzględnianych oraz uwzględnienie w więk- 
szym stopniu znaczenia pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Pozwoli to na 
zwielokrotnienie wpływu środków fniansowych leśnictwa oraz spowo- 
duje zmiany w polityce przemysłowej państwa w kierunku wprowadze- 
nia w podległych zakładach na większą skalę przedsięwzięć ochronnych. 
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Краткое содержание 

Увеличивающаяся постоянно угроза для лесов несет за собой измеримые 

результаты, выражающиеся в потерях при производстве древесины, а также 

вызывает снижение непосредственно и внехозяйственных полезных свойств, 

оценка которых являестя трудной проблемой из-за разных понятий ценности, 

какую представляют эти положительные качества. 
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Представленный` в работе. расчет. основан Ha принципе, что потери являются 
функцией многократно увеличенной производственной ценности на ценность 
внепроизводственных функций, а также уменьшенной на величину потерь 
возникших в лесной среде. Учтены при этом потери вызванные биотическими 
и абиотическими факторами, а также эмиссии вредных пылей и газов, нару- 
шения водного режима и т.п. 

Расчеты произведенные на примере двух выделейных территорий страны 
доказали, что величина потерь в производственно-экологическом потенциале ле- 
сов на северо-западных территориях (потери биотического и абиотического 
характера) равняются П млрд зл., а на южных территориях (потери в резуль- 
тате загрязнений атмосферного воздуха промышленными эмиссиями) — 9,7 
млрд зл. 

\ / 

Summary 

Still increasing threat of forests results in calculable consequences, expressed 

in losses of wood production, and reduces the indirectly economic and non-econo- 

mic values, difficult to be priced because of differentiated opinions of them. 

Calculation presented in the paper is based on the assumption that these losses 

are a function of production value multiplied by the value of the non-economic 

function and reduced by the amount of losses arisen in the forest environment. 

One took here into account damage caused by biotic and abiotic factors, immissions 

of toxic dusts and gases, disturbances in water balance, etc. | 

Calculations exemplifying two chosen regions of Poland showed that losses in 

the production and ecological potential of forests in the north-west part of the 

country (damage caused by biotic and abiotic agents) amounted to 11 milliard 

zloty and in the south part (damage caused by industrial air pollution) — to 9.7 

milliard zloty.


