
Z PRASY 

EKONOMIKA STRAT W ŚRODOWISKU 

2. Siedlecki w felietionie z cyklu W czasie i przestrzeni, zamieszczonym w 
„Trybunie Ludu” (nrze z 20 11 84 r.) analizuje problem ekonomiki szkód wywoły- 
wanych przez przemysł w środowisku przyrodniczym. Szczególną uwagę poświęca 
szkodom energetycznym i konfliktowi pomiędzy resortem energetyki wytwarza- 
jącym produkcję dla potrzeb społecznych i równocześnie niszczącym niezbędne 
temu samemu społeczeństwu środowisko, w tym bardzo jego ważny element, las. 

‚(...) Według danych IUFRO średniodobowe stężenie dwutlenku siarki, powy- 
żej którego występują uszkodzenia aparatu asymilacyjnego świerka, wynosi pięć 
setnych miligrama na metr sześcienny powietrza. Natomiast pomiary przeprowa- 
dzane w roku 1980 wykazały maksymalne średniodobowe stężenia w granicach 
0,21—0,39 miligrama — to znaczy cztero-, a nawet ośmiokrotnie wyższe. Jeśli zaś 
chodzi o fluor, według danych IUFRO stężenie graniczn" wynosi dla świerka 
0,0009 mg/m sześc. — zaś pomiary dokonane w r. 1980 wykazały stężenie 0,062— 
0,2 mg/m sześc. 

Skąd się bierze dwutlenek siarki i fluor? To dokładnie wiadomo. Z elektrowni 
„Purów”, która emituje rocznie 185 tys. ton SO:, z elektrowni „Friedensgrenze” 
i „WVólkerfreundschaft” w NRD, które emitują rocznie około 200 tys. ton SOs, 
a także i z mniejszej elektrowni pod Mostem w Czechosłowacji i z naszych hut 
szkła w Szklarskiej Porębie i Piechowicach. 

Dotknijmy teraz sedna. Dokładnie o tym wiadomo nie od dzisiaj czy od wczo- 
raj, ale od momentu podjęcia decyzji e rozbudowie zagłębia energetycznego, pro- 
dukującego energię elektryczną w procesie spalania zasiarczonego węgla brunat- 
nego. Znając tak elementarne dane wyjściowe, jak stopień zasiarczenia węgla, 
rozmiary produkcji, wysokość kominów i warunki meteorologiczne rejonu zagłę- 
bia można było dokładnie obliczyć rodzaj, stężenie i zasięg skażeń gazowych (ipy- 
łowych, których tu w ogóle nie wziąłem pod uwagę). Zagłębie energetyczne leży 
wprawdzie na terytorium trzech państw, ale są to państwa związane zarówno so- 

juszem politycznym, jak więzami gospodarczymi w ramach Rady Wzajemnej Po- 

mocy Gospodarczej — a zatem mające optymalne możliwości porozumienia się 

w tej sprawie. 

Nie trzeba być ani prorokiem, ani biologiem, ani nawet leśnikiem, żeby prze- 

widzieć, co będzie dalej, jeśli nie zainstaluje się urządzeń oczyszczających spali- 

ny elektrowni i hut. W najbliższych kilkunastu latach sudeckie lasy do reszty 

zniszczeją — to znaczy przestaną osłaniać ziemię przed słońcem i deszczem, przes- 

taną korzeniami drzew trzymać cienką warstwę gleby na skałach. Spływająca z 

gór woda, zwłaszcza wiosną, przy topnieniu śniegów, będzie zmywać ziemię ze 

skał. Z gór w doliny spływać będą lawiny błotne, niszcząc budynki i drogi; z każ- 

dym rokiem będzie ich więcej. No i za kilkanaście lat, najdalej za ćwierć wie- 

ku, Sudety będą wyglądać dokładnie tak samo, jak góry Grecji czy Libanu. Spo- 

ry kawałek Polski — w latach sześćdziesiątych jeszcze żywy w sensie zarówno 

przyrodniczym jak ekonomicznym — stanie się skalistą pustynią. 

Jak można było do tego dopuścić? Dlaczego nie robi się prawie nic, aby sku- 

tecznie przeciwdziałać dopełnieniu się katastrofy ekologicznej” Odpowiedź na te 

pytania jest wprawdzie skomplikowana, lecz spróbuję pokazać jej szokująco prosty 

element. Rzecz w tym, że nasz system sterowania rozwojem kraju pozostawia 

autonomię różnym dziedzinom, także takim jak energetyka i ochrona przyrody; 
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każda z nich żyje własnym życiem, wyznacza sobie swoje cele i z oddzielna pró- 
buje je realizować. Celem resortu energetyki jest dostarczanie energii w iloś- 
ciach zapewniających funkcjonowanie i zakładany rozwój gospodarki narodowej. 
Celem ochrony przyrody (co u nas nie jest ani dziedziną, ani resortem, lecz tyl- 
ko fragmentem — nie najważniejszym zresztą — życia kulturalnego) jest trosz- 
czenie się o zachowanie ojczystej fflory i fauny. 

Są to cele niezbieżne, a nawet w niemałej mierze przeciwstawne, pozostające 
w konflikcie. Są to również cele drastycznie nierównorzędne. Spróbujmy zilustro- 
wać tę nierównorzędność. 

Jednym z pierwszych symptomów groźnego dla flory zanieczyszczenia powie- 
trza jest zanik porostów. Wyobraźmy sobie, że przyrodnicy sygnalizują wystąpie- 
nie tego zjawiska w sudeckich lasach. Usłyszą w cdpowiedzi: 

— To co mamy zrobić? Zamknąć elektrownię? Przestać ogrzewać mieszkania 
i wyżączyć prąd fabrykom, żeby wasze porosty mogły sobie rosnąć? 

W tym sporze przyrodnicy nie mają żadnych szans. A ich klęskę przypieczę- 
towuje twierdzenie, będące w szerokim obiegu i dość powszechnie uważane za 
prawdziwe: rozwój przemysłu nieuchronnie pociąga za sobą straty przyrodnicze. 

A jak jest naprawdę? Celem socjalizmu jest stworzenie społeczeństwu i jed- 
nostce optymalnych warunków życia i rozwoju. 

Możemy — i powinniśmy — działalność zmierzającą do osiągnięcia tego celu 
rozpisywać na poszczególne dziedziny, które go po swojemu artykułują i precy- 
zują. Ale ta artykulacja i uszczegółowienie mają sens tylko dopóty, dopóki pod- 
porządkowane są celowi nadrzędnemu. Jeśli się autonomizują i zaczynają żyć 
same dla siebie — stoją w sprzeczności z celem nadrzędnym, przypominając wy- 
bujałą tkankę rakową w organizmie. Dla prawidłowego funkcjonowania socjalis- 
tycznego społeczeństwa niezbędne jest, aby przyrodnik troszczył się o rozwój ener- 
getyki, a energetyk o zachowanie naturalnego środowiska. 

Stawianie alternatywy «porosty albo elektryczność» jest (po prostu objawem 
głupoty. Głupoty nie tylko aroganckiej i karygodnej, lecz także — warto dopo- 

wiedzieć do końca — antysocjalistycznej (...) 

Przez ostatnie dziesięciolecia przywykliśmy do sytuacji, w której przyrodnicy 
ostrzegają przed klęskami, a działacze gospodarczy robią swoje, przy czym klęski 
grożą nam w przyszłości, a profity z nie krępowanej względami ekologicznymi 
rozbudowy przemysłu ciągniemy już dziś. Ale u schyłku stulecia sytuacja zmie- 
niła się: katastrofy ekologiczne już na nas spadają, a profity z owej nie krępo- 
wanej rozbudowy przemysłu są mniejsze niż się spodziewaliśmy. Gwałcona, ka- 
leczona, niszczona przyroda zaczyna nam wystawiać rachunki znacznie wyższe, 
niż przypuszczaliśmy, puszczając mimo uszu ostrzeżenia. Przyroda już nam mówi: 

proszę płacić! 

I zapłacimy. Jeśli nam zabraknie pieniędzy — zapłacimy zdrowiem i życiem”. 
Z omówionymi wyżej problemami łączą się bardzo interesuiące informacje sta- 

tystyczne zamieszczone w „Głosie Wybrzeża” (nrze z 12 09 84 r.): 

„(..) Ten kto traktuje problem ochrony środowiska naturalnego z pozycji eko- 

loga hobbisty, opierającego swoją działalność na hasłach, jest niepoprawnym opty- 
mistą. Wszelki sentymentalizm rozwiewają zazwyczaj cyfry. W przypadku ochrony 
środowiska statystyka, niestety, pełnego obrazu nie oddaje. Straty, jakie powoduje 
w przyrodzie człowiek, dają się bowiem zaledwie oszacować. A z drugiej strony 
szkoda, że nikt dotąd nie pokusił się o opracowanie pełnej analizy (w skali kra- 
ju) wpływu degradacji środowiska mna działalność ekonomiczno-gospodarczą czło- 
wieka. Spotkałem się jedynie z próbą oszacowania strat z tytułu absencji choro- 
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bowej. Otóż na powierzchni 314 km kw. (Bytom, Ruda Śląska, Gliwice, Zabrze) 
tylko z powodu zanieczyszczenia powietrza -— roczne straty spowodowane właś- 
nie absencją chorobową wynosiły ok. 5 mld zł i z tytułu zniszczenia lasów ok. 
2,7 mln zł. Gdyby przyjąć, że na obszarze całego kraju w 56 najbardziej zagrożo- 
nych regionach powstają straty spowodowane zanieczyszczeniami powietrza — 
zbliżone do tych, zarejestrowanych na niewielkim przecież obszarze Śląska — to 
łączna wartość tych strat wyniosłaby ponad 100 mld zł rocznie. Pamiętać jednak 
trzeba, że są to dane szacunkowe i dotyczą zaledwie dwóch sfer oddziaływania 
zanieczyszczeń powietrza — na organizm człowieka i środowisko leśne”. 

TROSKA O LASY 

Artykuł M. A. Wasilewskiego w „Słowie Powszechnym” (nrze z 31084 r.) 
pt. ,Areopag zatroskanych leśników” jest sprawozdaniem przygotowanym dla sze- 
rokich rzesz czytelników z wrześniowej konferencji leśników na temat stanu 
i problemów naszych lasów. Należy zwrócić uwagę, że sporo miejsca poświęcono 

w nim również konfliktowi energetyka a środowisko leśne i konieczności rozwią- 

zania tego nabrzmiałego od lat problemu. 

„(..) Konferencja naukowa, która odbyła się w Ministerstwie Leśnictwa i Prze- 
mysłu Drzewnego, była bardzo znamienna. Z jednej strony była to narada leśne- 

go pogotowia ratunkowego w aspekcie krajowym, z drugiej — był to rachunek 
sumienia leśników, którzy niekiedy szli tak daleko, że gotowi byli przyznawać się 
do cudzych win i uznawać je za własne, z trzeciej wreszcie strony, był to apel 
do koordynacji działań naukowych i -praktycznych, związany ze zbilansowaniem 
szkód i z wystawieniem rachunku nieprzyjaznej dla lasów współczesności. Trzeba 
powiedzieć z najwyższym uznaniem, że obradom od początku do końca przysłu- 
chiwał się i brał w mich aktywny udział kierownik resortu, minister, mgr inż. 
Waldemar Kozłowski, czym naruszył zły obyczaj polegający na tym, że kierow- 
nicy resortu otwierają tego typu sesje naukowe, życząc im pomyślnych obrad, po 

czym oddalają się do ważnych spraw państwowych. 

Stwierdzono, że stan lasów w Polsce jest bardzo poważny, ale i że stan lasów 
w Europie ogólnie uległ znacznemu pogorszeniu, co oczywiście nie jest żadną po- 
ciechą. Wyrazem intensywnej dwuletniej pracy leśników jest raport Instytutu 
Badawczego Leśnictwa przedstawiający obraz dzisiejszego stanu lasów i ich za- 
grożenia, a także sugerujący pewne określone kierunki działania w różnych re- 
gionach kraju. Nie ma jednej ogólnej recepty na ratowanie wszystkich lasów, 
prócz wpłynięcia na to, by zmniejszona została emisja trujących gazów, przede 
wszystkim tlenków siarki i azotu. 

Leśnicy jednym ze swoich sojuszników mianowali prasę. Okazuje się, że bez 
kształtowania opinii publicznej, bez wychowania tak mas jak i wpływania na de- 
cydentów nie można sobie wyobrazić lepszej przyszłości lasów polskich, Trudno 

powiedzieć czy aby nie przecenia się tego czynnika (...) 

Pewien problem stanowiło na naradzie pytanie: „monokultury — czy nie?” 
Pytanie to skierowane być może niemal do całego europejskiego leśnictwa, a 
wnioski były takie, że gdyby nie osłabienie tychże monokultur przez emisje ga- 
zowe 1 kwaśne deszcze, to leśnictwo jakoś poradziłoby sobie z ewentualnymi gra- 
dacjami, a zapewne te gradacje szkodników w ogóle by nie wystąpiły. Przebu- 
dowa drzewostanu na mieszany i mocno zróżnicowany gatunkowo las, jest kierun- 
kiem przyszłości, ale to znów kwestia pokoleń, tym bardziej, że warunki sozolo- 
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