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Abstract. The paper contains the attempt to calculate the social value of protected
tree stands, where no logging was carried, based on the State Forests District
Gdañsk. The valuation of the social value of the forest was based on the calculation
of the costs of lost economic benefits and costs of bore expenditures.
WSTÆP
Nadleúnictwo Gdañsk jest jednym z 15 nadleúnictw administracyjnie
podlegajàcych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Gdañsku. W
obecnych granicach utworzono je w 1977 roku, w skùad weszùy obræby (dawne
samodzielne nadleúnictwa) Oliwa, Gniewowo, Kamieñ i Leúnictwo Sobieszewo (z
Nadleúnictwa Elblàg). Jego powierzchnia wynosi aktualnie 20670,5784 ha, z tego
lasy stanowià 19927,3673 ha.
Lasy Nadleúnictwa Gdañsk poùoýone sà w póùnocno-wschodniej czæúci
województwa pomorskiego w powiatach grodzkich: Gdañsk, Gdynia i Sopot oraz w
powiatach ziemskich wejherowskim, puckim i kartuskim. Ich zasiæg obejmuje teren
z póùnocnego zachodu na poùudniowy wschód – od Wejherowa do Úwibna, na
odcinku 62 km.
Wedùug rocznika statystycznego województwa pomorskiego z 2009 roku lesistoúã
województwa wynosi 36,0 %, a powiatu wejherowskiego 43,5 % i puckiego 30,4 %,
miasta Gdañsk 17,4 %, miasta Gdyni 44 % i miasta Sopot 51,8 %. Natomiast
lesistoúã zasiægu dziaùania Nadleúnictwa wynosi 33,1 %. Omawiane tereny
poùoýone sà w regionie bardzo silnie zurbanizowanym. Dùugoúã granicy las –
miasto wynosi 250 km . W zasiægu administracyjnym Nadleúnictwa mieszka prawie
milion mieszkañców – poùowa mieszkañców województwa pomorskiego.
Natomiast lasy Nadleúnictwa stanowià 4 % lasów caùego województwa.
Nadleúnictwo skùada siæ z 76 kompleksów, przy czym najwiækszy z nich – wspólny
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dla trzech obræbów – zajmuje powierzchniæ 14222,54 ha, czyli 68,8 % ogólnej
powierzchni.
Lasy Nadleúnictwa Gdañsk poùoýone sà w I Baùtyckiej Krainie
przyrodniczo – leúnej. w dzielnicy Pojezierza Kaszubskiego. Jedynie Leúnictwo
Sobieszewo znajduje siæ w dzielnicy Pasa Nadmorskiego. W Nadleúnictwie
przewaýajà drzewostany o zùoýonej strukturze gatunkowej i budowie pionowej –
zgodnie z ukùadem siedlisk.
Na siedliskach ubogich (Bs, Búw, BMúw) – gùównie w leúnictwie
Sobieszewo – przewaýajà jednogatunkowe drzewostany sosnowe, niekiedy z
domieszkà innych gatunków – gùównie brzozy. Bardziej urozmaicony skùad
gatunkowy wystæpuje na siedliskach bogatych, gdzie znaczny udziaù posiada buk i
dàb. Na siedliskach o znacznym uwilgotnieniu wzrasta udziaù drzewostanów
olszowych i brzozowych.
Gùównym gatunkiem panujàcym w Nadleúnictwie jest sosna posiadajàca
55,0 % udziaùu powierzchniowego i 54,7 % udziaùu miàýszoúciowego. Wystæpuje
prawie na wszystkich siedliskach, jednakýe najlepsze warunki rozwoju posiada na
siedliskach lasowych. Na sùabych siedliskach (Bs na wydmowych piaskach
pochodzenia morskiego) znaczny udziaù posiada kosówka i sosna czarna
wprowadzone przed II wojnà úwiatowà dla szybszego ustabilizowania wydm.
Jakoúã techniczna drzewostanów sosnowych jest sùaba, ze wzglædu na
przestrzelone pnie drzew w okresie II wojny úwiatowej. Znaczna czæúã tych
drzewostanów, zwùaszcza w pasie przyosiedlowym, osiàga wiek 150 – 180 lat.
Kolejnym gatunkiem pod wzglædem udziaùu powierzchniowego jest buk
zajmujàcy 31,9 % powierzchni drzewostanów. Posiada duýà dynamikæ
odnowieniowà w wyniku czego istnieje 1105,20 ha klas odnowienia, 314,59 ha klas
do odnowienia z bukiem panujàcym w mùodym pokoleniu oraz 422,84 ha
bukowych mùodników po ræbniach czæúciowych. Najlepiej wzrasta na siedliskach
lasowych.
Gatunkiem zmniejszajàcym swój udziaù w drzewostanach Nadleúnictwa
jest úwierk, który zajmuje obecnie 5,2 % powierzchni zalesionej. Wystæpuje w
wieku od upraw do VII klasy wieku. Jakoúã drzewostanów úwierkowych jest sùaba ,
poniewaý sà ciàgle nækane przez korniki i huraganowe wiatry.
W Nadleúnictwie wystæpuje 15 typów siedliskowych lasu. Siedliska lasowe
zajmujà ponad 80 % powierzchni.
Zestawienie typów siedliskowych lasu w Nadleúnictwie Gdañsk
przedstawia rycina 2.
W drzewostanach przeznaczonych do ciæã ræbnych stosuje siæ ræbnie:
zupeùnà, pasowà, czæúciowà, gniazdowà, stopniowà. Ræbnie zupeùne stosuje siæ
przede wszystkim w przypadku zræbów sanitarnych w drzewostanach
úwierkowych. Uýytkowanie ræbne jest realizowane w rozmiarze wynikajàcym z
potrzeb hodowlanych drzewostanów i mùodego pokolenia.
Przy prowadzeniu prac hodowlanych przestrzega siæ, aby skùad gatunkowy upraw
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Ryc. 1. Mapa Nadleœnictwa
Gdañsk w RDLP Gdañsk .
ród³o: Regionalna Dyrekcja
Lasów Pañstwowych w Gdañsku.

Ryc.2. Udzia³ procentowy
typów siedliskowych lasu
w Nadleœnictwie Gdañsk.
ród³o: Plan Urz¹dzenia
Lasu Nadleœnictwa Gdañsk,
stan na 1.01.2005.
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zakùadanych na otwartych terenach dostosowaã do typów gospodarczych z
uwzglædnieniem mozaikowatoúci siedlisk. Na wszystkich siedliskach preferowane
sà naturalne odnowienia lasu dobrej jakoúci i zgodne z typem gospodarczym
drzewostanu. Skùady gatunkowe drzewostanów wzbogacane sà o domieszki
gatunków takich, jak: lipa, wiàz, jawor, jesion, klon. Przy granicach z gruntami
nieleúnymi tworzy siæ, w miaræ moýliwoúci, strefy ekotonowe. Zaniechano
wprowadzania gatunków obcego pochodzenia.
Pod wzglædem struktury wiekowej lasy Nadleúnictwa Gdañsk naleýà do
wyjàtkowych. Najwiækszy jest udziaù drzewostanów starych – powyýej 80 lat,
stanowià one 49,63 % udziaùu powierzchniowego. Najmniejszy jest udziaù upraw i
mùodników I klasy wieku, co wynika
ze zmniejszenia uýytkowania ræbnego w ubiegùych okresach. Taki ukùad powoduje
staùy wzrost przeciætnego wieku. Obecnie wynosi on 80 lat. Przewidywany
przeciætny wiek
na koniec obecnego planu wyniesie 86 lat, a w obræbie Oliwa nawet 91 lat i jest to
zjawisko niekorzystne.
Stan zasobów drzewnych w Nadleúnictwie przedstawia tab.1.
Tab.1. Stan zasobów drzewnych Nadleœnictwie Gdañsk na dzieñ 1.01.2005r.

ród³o: Plan Urz¹dzenia Lasu Nadleœnictwa Gdañsk, stan na 1.01.2005.

Przedstawione wskaêniki majà tendencjæ wzrostowà w porównaniu z poprzednim
10-leciem.
W Nadleúnictwie przyjæto wieki ræbnoúci jednakowe dla wszystkich obræbów:
- So, Md, Jd, Dg, Bk ............................ 120 lat,
- Db, Js, Wz ......................................... 160 lat,
- Úw ......................................................... 90 lat,
- Brz, Ol, Gb, Lp, Kl, Jw, Ak ................. 80 lat,
- Os, Olsz ............................................... 60 lat,
- Tp, Wb ................................................. 40 lat.
Przyjæte wieki ræbnoúci dla úwierka i buka sà zbliýone do wieku, w którym nastæpuje
kulminacja przeciætnego rocznego przyrostu. Natomiast dla pozostaùych gatunków
sà znacznie wyýsze. Podniesienie przeciætnego wieku ræbnoúci dla tych gatunków
powoduje znaczne zwiækszenie pierúnic, a tym samym, poprawæ struktury
sortymentowej i speùnia oczekiwania ludnoúci Trójmiasta.
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Do ciæã ræbnych zaprojektowano jedynie 6 % drzewostanów ræbnych,
drzewostanów w Klasie Odnowienia – 81%, w Klasie Do Odnowienia – 33%, w
odniesieniu do powierzchni ogóùem w danej kategorii drzewostanu.
SZCZEGÓLNE FORMY OCHRONY PRZYRODY
W Nadleúnictwie Gdañsk wystæpuje 9 z 10 form ochrony przyrody, wymienionych
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
1. Rezerwaty przyrody:Rezerwat „Ptasi Raj” - powierzchnia 188,86 ha,
2. Rezerwat „Êródliska w Dolinie Ewy” –powierzchnia 12,04 ha,
3. Rezerwat „Zajæcze Wzgórze” – powierzchnia 11,74 ha,
4. Rezerwat „Kacze Ùægi” – powierzchnia 8,97 ha,
5. Rezerwat „Cisowa” – powierzchnia 24,76 ha,
6. Rezerwat „Lewice”- powierzchnia 22,90 ha,
7. Rezerwat „Gaùæêna Góra”- powierzchnia 34,06 ha,
8. Rezerwat „Peùcznica” – powierzchnia 56,88 ha,
9. Rezerwat „Wàwóz Huzarów” –powierzchnia 2,80 ha,
10. Rezerwat „Ùæg nad Swelinà” – powierzchnia 13,65 ha,
11. Rezerwat „Dolina Strzyýy” – powierzchnia 38,52 ha.
Powierzchnia rezerwatów przyrody w Nadleúnictwie , wedùug stanu na
31.12.2008r. wynosi 415,18 ha., co stanowi okoùo 2% powierzchni leúnej
Nadleúnictwa.
Rezerwaty przyrody poùoýone poza gruntami Nadleúnictwa:
1.Rezerwat „Kæpa Redùowska” – powierzchnia 118,16 ha,
2. Rezerwat „Mewia Ùacha” – o powierzchnia 150,46 ha,
3. Rezerwat sùonoroúli nadmorskich „Beka” – powierzchnia 193,01 ha.
Trójmiejski Park Krajobrazowy
Trójmiejski Park Krajobrazowy utworzono w 1979 roku. Obecnie powierzchnia
jego wynosi 19930 ha, a powierzchnia otuliny – 16542 ha. W zasiægu TPK znajduje
siæ okoùo 85 % gruntów naleýàcych do Nadleúnictwa Gdañsk (17670,56 ha).
Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszowskiej
Obszar ten o powierzchni caùkowitej 1228 ha ( w tym 974,50 ha w Nadleúnictwie
Gdañsk), obejmuje tereny leúno-wydmowe, podmokùoúci i rozlewiska fragmentu
Mierzei Wiúlanej w rejonie Sobieszewa.
Obszar Chronionego Krajobrazu Ýuùaw Gdañskich
Obszar ten znajduje siæ w zasiægu terytorialnym Nadleúnictwa Gdañsk, ale
obejmuje grunty nieleúne w poùudniowej czæúci Wyspy Sobieszewskiej.
Obszary Natura 2000
Obszar specjalnej ochrony ptaków
1.„Ujúcie Wisùy” - powierzchnia 188,86 ha. Kod obszaru PLB220004.
W skùad obszaru wchodzà dwa rezerwaty przyrody: „Ptasi Raj” I „Mewia Ùacha”.
Specjalne obszary ochrony siedlisk
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1. „Biaùa”. Kod obszaru PLH220016, powierzchnia 418,80 ha,
2. „Peùcznica”. Kod obszaru PLH220020, powierzchnia 253,06 ha,
3. „Ostoja w Ujúciu Wisùy”. Kod obszaru PLH220044,
powierzchnia 883,51 ha.
Pomniki przyrody
Na terenie Nadleúnictwa istniejà 162 pomniki przyrody. W wiækszoúci sà to
pojedyncze drzewa, grupy drzew i gùazy.
Stanowiska dokumentacyjne
W obræbie Nadleúnictwa nie ma stanowisk dokumentacyjnych. Natomiast poza
gruntami Nadleúnictwa utworzono dwa takie stanowiska:
1. Klif Oksywski - odcinek klifowy Kæpy Oksywskiej dùugoœci ok. 1800 m,
2. Odkrywka po eksploatacji ýwiru we wsi Kazimierz.
Uýytki ekologiczne
W Nadleúnictwie wyodræbniono 9 uýytków ekologicznych o ùàcznej powierzchni
14,28 ha.
Zespoùy przyrodniczo-krajobrazowe
Na terenie Nadleúnictwa Gdañsk wyznaczono dwa zespoùy przyrodniczokrajobrazowe:
1. Dolina Potoku Toruñskiego,
2. Dolina Strzyýy.
W Planie Ochrony TPK przewiduje siæ utworzenie kolejnych piæciu zespoùów
przyrodniczo-krajobrazowych.
Ochrona gatunkowa roúlin, zwierzàt i grzybów
Na terenie Nadleúnictwa wystæpuje okoùo 850 gatunków flory naczyniowej. Úcisùej
ochronie podlega 49 gatunków, a 17 podlega ochronie czæúciowej.
Fauna Nadleúnictwa nie jest caùkowicie rozpoznana, zwùaszcza úwiat owadów.
Êródùa wymieniajà 39 gatunków ptaków, 13 gatunków pùazów, 5 gatunków gadów,
20 gatunków ryb, 1 gatunek minoga.
W Nadleúnictwie wyznaczono strefæ ochronnà gniazda bielika i strefæ ochronnà
kani rudej. Istnieje takýe strefa ochronna waýki – iglicy maùej.
SPOÙECZNE FUNKCJE LASU
Las zawsze peùniù waýnà rolæ w rozwoju cywilizacji na caùym úwiecie.
Funkcjæ lasu moýna zdefiniowaã, jako jego zdolnoúã do dostarczania róýnego
rodzaju usùug o materialnym i niematerialnym charakterze. Gospodarcze funkcje
lasu polegajà na produkcji surowca drzewnego i uýytków ubocznych (zwierzyna
ùowna, kora, jagody, zioùa, grzyby itp.). Socjalne funkcje lasu polegajà na
dostarczaniu spoùeczeñstwu usùug o charakterze kulturowym, ochronnym,
zdrowotnym, rekreacyjnym itp.
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Las peùni zasadniczo dwa rodzaje funkcji:
a) funkcje gospodarcze, dziæki którym powstajà uýytecznoúci zwiàzane z produkcjà
surowca drzewnego i uýytków ubocznych. Najwaýniejsze z nich to:
- majàtkowe,
- surowcowe,
- dochodowe,
- jako miejsce pracy,
- jako rezerwa powierzchni,
b) funkcje ochronne i rekreacyjne, czyli spoùeczne - obejmujà te rodzaje
uýytecznoúci, które wspóùdecydujà, o jakoúci úrodowiska przyrodniczego oraz o
warunkach ýycia ludnoúci zamieszkujàcej dane úrodowisko. Spoùeczne funkcje sà
czæsto nazywane socjalnymi, infrastrukturalnymi, poúrednioprodukcyjnymi,
pozaprodukcyjnymi.
Wymienia siæ dziesiæã najwaýniejszych spoùecznych funkcji lasu:
- regulacja gospodarki wodnej,
- ochrona przed negatywnymi skutkami cywilizacji przemysùowej,
- ochrona przed klæskami ýywioùowymi,
- ochrona przyrody,
- rekreacja,
- ochrona przed wiatrem,
- funkcje obronne,
- stymulacja produkcji w pozaleúnych dziaùach gospodarczych,
- funkcje krajobrazowe,
- szczególne rodzaje funkcji: wpùyw na rozwój literatury, sztuki i caùoksztaùtu
kultury narodowej.
Gospodarstwo leúne jest powiàzane z gospodarkà rynkowà jedynie za
poúrednictwem dóbr wytwarzanych w ramach funkcji gospodarczych, gùównie
przez sprzedaý po cenach rynkowych surowca drzewnego i produktów ubocznego
uýytkowania lasu. Sprzedawane dobra pokrywajà koszty prowadzenia gospodarki
leúnej i pozwalajà na osiàganie zysku.
Gospodarka rynkowa nie obejmuje spoùecznych funkcji lasu, tj. zdrowotnych,
ochronnych, klimatycznych, rekreacyjnych, krajobrazowych. Dobra te nie majà
ceny rynkowej.
Sà stawiane do dyspozycji spoùeczeñstwa nieodpùatnie, mimo ponoszenia przez
gospodarstwo leúne dodatkowych kosztów i powstawania strat w produkcji leúnej.
Wartoúã wolnych dóbr leúnych, wytwarzanych dziæki spoùecznym funkcjom lasu,
jest czæsto znacznie wiæksza od wartoúci surowca drzewnego i innych produktów
sprzedawanych na rynku.
Gwaùtownie postæpujàca w ostatnich dziesiæcioleciach industrializacja i
urbanizacja przyczyniùa siæ do znacznego zanieczyszczenia úrodowiska. To z kolei
spowodowaùo szybki wzrost zapotrzebowania spoùeczeñstwa na rekreacyjne,
ochronne, zdrowotne i inne dobra uzyskiwane dziæki socjalnym funkcjom lasu.
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Wzrost znaczenia socjalnych funkcji lasu ma wpùyw na rozszerzenie zakresu zadañ
wspóùczesnego gospodarstwa leúnego. W takich okolicznoúciach konieczne jest
podjæcie prób urynkowienia dóbr wytwarzanych w ramach speùniania przez las
funkcji socjalnych, wykorzystywanych dotychczas przez spoùeczeñstwo
bezpùatnie, w charakterze dóbr wolnych.
Rosnàce zapotrzebowanie na pozaprodukcyjne úwiadczenia lasu i zaspokajanie
tych potrzeb wymaga ponoszenia wiækszych kosztów.
Naleýaùoby úciúle wyodræbniã dodatkowe nakùady na spoùeczne úwiadczenia lasu, a
takýe straty w produkcji leúnej spowodowane wzrostem wymienionych úwiadczeñ.
Tereny Nadleúnictwa Gdañsk przez caùy rok sà miejscem wypoczynku i rekreacji
dla wielu tysiæcy osób.
Lasy Nadleúnictwa Gdañsk uznane w caùoúci jako ochronne- funkcjonujà od 1982
roku.
Powierzchniæ poszczególnych funkcji ochronnych lasów, wg stanu na 1.01.2010r.,
przedstawiono w tab. 2.
Tab.2. Funkcje ochronne lasów ( stan na 31.12.2009r.)

ród³o: Plan Urz¹dzenia Lasu Nadleœnictwa Gdañsk, stan na 1.01.2005.

W 2009 roku zakoñczono proceduræ typowania drzewostanów cennych pod
wzglædem przyrodniczym i krajobrazowym. Lasy cenne przyrodniczo sùuýà jako
powierzchnie referencyjne do obserwacji naturalnych procesów przyrodniczych
oraz jako ostoje ksylobiontów. W drzewostanach tych wszelkie zabiegi
gospodarcze ograniczone sà do minimum, wynikajà z koniecznoúci zapewnienia
bezpieczeñstwa osób lub mienia oraz ograniczenia gradacji szkodliwych owadów.
METODY WYCENY POZAGOSPODARCZEJ WARTOÚCI LASU
W DRZEWOSTANACH CHRONIONYCH
Tadeusz Marszaùek (1976) opracowaù metodæ spoùecznego kosztu wytworzenia. Ma
ona zastosowanie przy szacowaniu pozagospodarczej wartoúci lasów parków
narodowych i rezerwatów przyrody. Wartoúã pozagospodarczà otrzymuje siæ przez
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wycenæ funkcji turystyczno-rekreacyjnych, kulturalnych, naukowo-dydaktycznych i innych. Omawiana metoda uwzglædnia spoùeczne koszty poniesione na
wytworzenie tych funkcji. Spoùeczny koszt wytworzenia funkcji pozaprodukcyjnych jest sumà kosztów wùasnych (K) oraz wartoúci funkcji
przeznaczonych dla spoùeczeñstwa (M). Zatem w skùad umownie rozumianego
spoùecznego kosztu wytworzenia pozaprodukcyjnej wartoúci lasów parków
narodowych i rezerwatów przyrody wchodzà skùadniki sumy kosztów wùasnych
(K) i uýytecznoúci róýniczkowej (R).
Koszty wùasne skùadajà siæ z dwóch podstawowych elementów: wartoúci
utraconych korzyúci gospodarczych w wyniku caùkowitej lub czæúciowej
rezygnacji z uýytkowania lasu (Kuk)
i wartoúci nakùadów poniesionych na ksztaùtowanie funkcji pozaprodukcyjnych
(Kpn).
Wartoúã pozagospodarczà oblicza siæ wedùug formuùy:
WP = Kuk + Kpn + R
Skùadniki formuùy: Kuk + Kpn i R okreúla siæ za pomocà wieloetapowego rachunku:
a) szacowanie wartoúci utraconych korzyúci (Kuk):
Kuk = Pt ´
n (p1f1 + p2f2 + ... + pnfn)
Kuk - wielkoúã wartoúci utraconych korzyúci,
Pt - przeciætna roczna wartoúã produkcji towarowej z okresu n lat na 1 ha
powierzchni leúnej RDLP, na terenie, której znajduje siæ badany park narodowy lub
rezerwat,
n - liczba lat od chwili utworzenia danego obiektu chronionego,
p1, p2, ..., pn - powierzchnia lasów o róýnym stopniu ograniczenia produkcji leúnej,
f1, f2, ..., fn - wskaênik ograniczenia produkcji leúnej na powierzchniach p1 ... pn,
b) szacowanie wartoúci poniesionych nakùadów (Kpn):
Kpn = Kpn1 + Kpn2 + Kpn3 + Kpn4
Kpn - sumaryczna wielkoúã poniesionych nakùadów,
Kpn1 - bezpoúrednie nakùady na wytworzenie, ochronæ oraz wykorzystanie
pozaprodukcyjnych funkcji lasu za caùy okres istnienia danego parku narodowego
lub rezerwatu (w zù),
Kpn2 - poúrednie nakùady na wytworzenie, ochronæ oraz wykorzystanie
pozaprodukcyjnych funkcji lasu danego parku narodowego lub rezerwatu (w zù),
Kpn3 - zwiækszone nakùady na produkcjæ leúnà w parku lub rezerwacie, gdzie
produkcja jest czæúciowo ograniczona,
Kpn4 - obecna wartoúã netto skùadników majàtkowych wytworzonych w wyniku
nakùadów inwestycyjnych na ksztaùtowanie, ochronæ i korzystanie z
pozaprodukcyjnych funkcji lasu
w ciàgu caùego okresu istnienia parku narodowego lub rezerwatu przyrody (w zù),
c) obliczanie wielkoúci R:
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R = (Kuk + Kpn) ´
(q1 + q2 + q3)
R - wielkoúã uýytecznoúci róýniczkowej wytworzonej dziæki dziaùalnoúci
zwiàzanej
z ksztaùtowaniem, ochronà i wykorzystywaniem pozagospodarczych funkcji lasu
(w zù).
Wskaêniki czàstkowe okreúlajà rolæ i znaczenie:
q1 - turystycznych, rekreacyjnych i zdrowotnych funkcji lasów,
q2 - kulturalnych i estetycznych funkcji lasów,
q3 - naukowych, oúwiatowych i wychowawczych funkcji lasów parków
narodowych
i rezerwatów przyrody.
q1 = a1 ´
b1 ´
Wr ´
c1
q2 = a2 ´
b2 ´
Wr ´
c2
q3 = a3 ´
b3 ´
Wr ´
c3
gdzie:
a1, a2, a3 - wskaêniki terytorialnego oddziaùywania poszczególnych grup
pozagospodarczych funkcji lasów danego parku lub rezerwatu, a = 1, 2, 3, ..., 49
(liczba województw),
b1, b2, b3 - wskaêniki stopnia uýytecznoúci poszczególnych grup pozagospodarczych
funkcji lasów danego parku lub rezerwatu w ramach badanego zasiægu
terytorialnego oddziaùywania,
b = 1 - uýytecznoúã istotna,
b = 2 - uýytecznoúã waýna,
b = 4 - uýytecznoúã bardzo waýna,
b = 16 - uýytecznoúã niezastàpiona,
Wr - bazowy wskaênik czàstkowy, jednakowy dla wszystkich grup funkcji lasu.
akumulacja finansowa
Wr =
koszty dziaùalnoúci
Dla parków narodowych ustala siæ wskaênik Wr na podstawie przeciætnej rocznej
rentownoúci brutto osiàganej przez RDLP, na terenie której znajduje siæ dany obiekt
chroniony.
Dla rezerwatów wskaênik (Wr) ustala siæ na podstawie przeciætnej rocznej
rentownoúci brutto osiàganej przez nadleúnictwo, na terenie, którego znajduje siæ
rezerwat.
c1, c2, c3 - wskaêniki odzwierciedlajàce relacje miædzy stopami wzrostu nakùadów
budýetowych na kierunki dziaùalnoúci odpowiadajàce charakterowi
poszczególnych grup pozagospodarczych funkcji speùnianych przez lasy parków
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narodowych i rezerwatów przyrody.
Moýna przyjàã, ýe c1 = 1.00, c2 = 1.10, c3 = 1.14, ale wskaêniki te wymagajà
aktualizacji.
Pozagospodarcza wartoúã lasu i wartoúã pozagospodarczych funkcji lasu sà
pojæciami róýnymi, ale ich wielkoúci sà do siebie zbliýone.
Marszaùek (1976) za podstawæ ustalenia wartoúci pozagospodarczych funkcji lasu
(WF) przyjàù spoùeczny koszt wytworzenia pozagospodarczej wartoúci lasów
parków narodowych
i rezerwatów obliczony wg wzoru:
WP
WF =
n
WF - úrednia wartoúã pieniæýna pozaprodukcyjnych funkcji parku lub rezerwatu w
roku,
WP - pozagospodarcza wartoúã pieniæýna lasu danego parku lub rezerwatu,
n - okres (liczba lat) od utworzenia parku lub rezerwatu, w którym dokonano
obliczenia WP.
Podgórski i in. (1980) wychodzàc z podobnych zaùoýeñ zastosowaù uproszczonà
metodæ wyceny pozagospodarczej wartoúci lasu wedùug nastæpujàcej formuùy:
Wp = (Kuk + Kpn) ´
Q
Wp - pozagospodarcza wartoúã lasu parku narodowego,
Kuk - wartoúã utraconych korzyúci gospodarczych,
Kpn - wartoúã nakùadów poniesionych na przysposobienie lasów parku narodowego
do peùnienia przez nie funkcji pozagospodarczych,
Q - wartoúã mnoýnika uýytecznoúci spoùecznej,
Q = q1 + q2 + q3 - oznaczenie jak w poprzednim wzorze
W dalszej czæúci pracy odstàpiono od wyliczenia wartoúci mnoýnika
uýytecznoúci spoùecznej (Q). Sposób jego wyliczenia budzi duýe zastrzeýenia i
problemy rachunkowe. Zajæto siæ tylko wyliczeniem kosztów utraconych korzyúci i
kosztów poniesionych nakùadów.
WYCENA KOSZTÓW UTRACONYCH KORZYÚCI I KOSZTÓW
PONIESIONYCH NAKÙADÓW W DRZEWOSTANACH
CHRONIONYCH
W Nadleúnictwie Gdañsk drzewostanami, w których nie prowadzi siæ uýytkowania
sà:
- rezerwaty przyrody,
- strefy ochronne,
- drzewostany cenne przyrodniczo.
Szczegóùowy wykaz powierzchni chronionych przedstawia tabela 3.
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Tab.3. Powierzchnie chronione w Nadleœnictwie Gdañsk w latach 2007-2009.

ród³o: Nadleœnictwo Gdañsk.

Powierzchnia leúna Nadleúnictwa wynosi 19 927,37 ha. Po odliczeniu powierzchni
chronionych, w których nie prowadzi siæ uýytkowania, przychód z pozyskania
drewna odnosi siæ odpowiednio do:
- 2007 – 19 410,86 ha.
- 2008 – 19 403,53 ha,
- 2009 – 19 037,47 ha,
Uzyskane przez Nadleúnictwo przychody ze sprzedaýy drewna, w przeliczeniu na 1
ha powierzchni leúnej z wyùàczeniem powierzchni chronionych, przedstawia siæ
nastæpujàco:
- 2007 – 1072,52 zù,
- 2008 – 923,94 zù,
- 2009 – 765,13 zù.
Wyliczonà wartoúã przychodu ze sprzedaýy drewna w przeliczeniu na 1 ha uznano
za koszty utraconych korzyúci, które Nadleúnictwo uzyskaùoby uýytkujàc
powierzchnie chronione.
Wówczas przychody ze sprzedaýy drewna byùyby odpowiednio wyýsze, a
mianowicie:
2007 - 1072,52 zù. x 516,51 ha = 553 967,31 zù.
2008 - 923,94 zù x 523,84 ha = 483 996,73 zù,
2009 - 765,13 zù x 889,90 ha = 680 889,19 zù,
Wyliczone hipotetycznie przychody ze sprzedaýy drewna w drzewostanach
chronionych uznano za wartoúã utraconych korzyúci w tych drzewostanach w latach
2007-2009.
Koszt wytworzenia funkcji spoùecznych speùnianych przez drzewostany chronione
jest równy sumie wartoúci utraconych korzyúci gospodarczych w wyniku
caùkowitej lub czæúciowej rezygnacji z uýytkowania lasu i kosztów poniesionych
nakùadów.
Do kosztów poniesionych nakùadów w przypadku Nadleúnictwa Gdañsk zaliczono
koszty administracyjne ogóùem i koszty bezpoúrednie ochrony lasu w rezerwatach.
Zestawienie kosztów poniesionych nakùadów przedstawia tabela 4.
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Tab.4. Koszty poniesionych nak³adów w Nadleœnictwie Gdañsk w latach 2007-2009.

ród³o: Baza SILP Nadleœnictwa Gdañsk.

Wyliczonà metodà uproszczonà wartoúã pozagospodarczà drzewostanów
chronionych przedstawia tabela 5.
Tab.5. Wartoœæ pozagospodarcza drzewostanów chronionych, nieu¿ytkowanych
w Nadleœnictwie Gdañsk w latach 2007-2009

ród³o: Baza SILP Nadleœnictwa Gdañsk.

Jest to uproszczony sposób szacowania wartoúci pozagospodarczych funkcji lasu.
Otrzymanych wartoúci nie powiækszono o wskaêniki czàstkowe, które okreúlajà
rolæ
i znaczenie turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych,
estetycznych, naukowych, oúwiatowych i wychowawczych funkcji lasu.
Utracone korzyúci dotyczà w 2009 roku - 4,5 % , w 2008 roku – 2,6 % i w 2007 roku
– 2,6 % powierzchni leúnej Nadleúnictwa.
PODSUMOWANIE
1. Lasy Nadleúnictwa Gdañsk otaczajà milionowà aglomeracjæ trójmiejskà. Na 4 %
powierzchni województwa pomorskiego zamieszkuje prawie poùowa
mieszkañców.
2. Lasy te charakteryzujà siæ ogromnym bogactwem przyrodniczym. Úwiadczy o
tym róýnorodnoúã i ýyznoúã siedlisk oraz wysoki przeciætny wiek drzewostanów.
3. Na terenie Nadleúnictwa wystæpuje 9 z 10 form ochrony przyrody,
przewidzianych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Wiækszoúã (99%) lasów Nadleúnictwa peùni funkcje ochronne.
4. Na przykùadzie powierzchni, na których nie prowadzi siæ uýytkowania, to jest
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rezerwatów przyrody, stref ochronnych zwierzàt i drzewostanów cennych
przyrodniczo, podjæto próbæ wyceny spoùecznej wartoúci lasu. Wyliczenia oparto
na uproszczonej metodzie spoùecznego kosztu wytworzenia [Marszaùek 1976] i
[Podgórski 1980] z wykorzystaniem danych Nadleúnictwa Gdañsk za lata 20072009. Otrzymanych wartoúci nie powiækszono o wskaêniki czàstkowe, które
okreúlajà rolæ i znaczenie turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych,
kulturalnych, estetycznych, naukowych, oúwiatowych i wychowawczych funkcji
lasu.
5. Wartoúã spoùeczna, czyli pozagospodarcza drzewostanów chronionych wynosi:
2007 - 716 879,72 zù, 1387,93 zù/ha,
2008 - 654 380,93 zù, 1249,20 zù/ha,
2009 – 1 000 505,67 zù, 1124,29 zù/ha.
6. Wycena spoùecznej wartoúci lasu jest wycenà subiektywnà. Spoùeczna wartoúã
lasów jest czæsto niedoceniana. Koszty poniesionych nakùadów na prowadzenie
gospodarki leúnej sà niewspóùmierne do korzyúci, które spoùeczeñstwo czerpie
nieodpùatnie korzystajàc z lasu.
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STRESZCZENIE
Teren badañ obejmuje Nadleúnictwo Gdañsk. Charakteryzuje siæ ono specyficznym
poùoýeniem w pobliýu milionowej aglomeracji trójmiejskiej i ogromnym bogactwem
przyrodniczym. W Nadleúnictwie wystæpuje 9 z 10 form ochrony przyrody wymienionych
w Ustawie z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Las peùni zasadniczo dwa rodzaje
funkcji: gospodarcze i spoùeczne, czyli ochronne i rekreacyjne. Jednà z metod wyceny
spoùecznych wartoúci lasu opracowaù T. Marszaùek (1976). Uproszczonà metodæ wyceny
pozagospodarczych funkcji lasu opracowaù M. Podgórski (1980). Przedmiotem badañ w
latach 2007-2009 byùy powierzchnie chronione, w których nie prowadzi siæ uýytkowania:
rezerwaty przyrody, strefy ochronne zwierzàt, drzewostany cenne przyrodniczo. W oparciu
o wyliczone koszty utraconych korzyúci i koszty poniesionych nakùadów wyceniono
spoùecznà wartoúã drzewostanów chronionych. Wynosi ona:
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2007 rok – 716 879, 72 z³, 1387,99 zù/ha,
2008 rok – 654 380,93 zù, 1249,20 zù/ha,
2009 rok – 1 000 505, 67 z³, 1124,29 zù/ha.

SUMMARY
The research area encompasses the Forests District Gdañsk. Its characteristic
features are the neighbourhood of one million people agglomeration of Trójmiasto and high
natural values. There are nine nature conservation forms in the District, of total ten
established by the Nature Conservation Act from 16 of April 2004. The forest serves two
main functions: economic and social – meaning conservation and recreational. The method
of the valuation of social values was invented by T. Marszaùek (1976). The simplified
method of the valuation of non-economic forest functions was invented by M. Podgórski
(1980). The research subject between 2007-2009 in the District Gdañsk were protected areas
excluded from the logging: nature reserves, animal’s habitats protection zones, high
conservation value forest. Based on the calculated costs of lost economical benefits and costs
of bore expenditures for the protected areas the social value was calculated.
It amounts to: 2007 – 716,879.72PLN; 1,387.99PLN/ha; 2008 – 654,380.93PLN;
1,249.20PLN/ha; 2009 – 1,000,505.67 PLN; 1,124.29PLN/ha.
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