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Abstract

CONCEPTOFECOSYSTEM SERVICESVERSUSIMPLEMENTATION
OFSUSTAINABLEDEVELOPMENT

Theanalysisaimedatpresentingthepossibilitiesofusingthevaluationofnaturalprocesses
forprogrammingdevelopmentsustaininginalocalandregionalscale.InthelightoftheliteraͲ
turedevotedtothisissue,therehasbeenpresentedanoutlineoftheconceptofecosystem
services and its potential importance for taking into consideration the idea of sustainable
development in the decisionͲmaking process. Theoretical deliberations have been presented
byshowingwhatistheimpactoforderingthesewageeconomyontheamountofecosystem
servicesintheruralareasofWielkopolskaregion.Ithasbeenshownthatsystematizationof
ecosystemservicesanddevelopmentofmethodsservingtheirquantificationmayconstitute
animportantfactorthatmakesdecisionsservingsustainabledevelopmentmoreobjective.

WST%P
Percepcja przyrody poprzez pryzmat uzyskiwanych korzyäci towarzyszy caÏej
historii ludzkoäci. CzÏonkowie pierwotnych spoÏecznoäci zbieracko-myäliwskich byli
egzystencjalnie zaleĂni od cech ekosystemów, których byli cz¸äci¦. Rozwój rolnictwa
i uzyskanie dost¸pu do kopalnych ĀródeÏ energii wi¦zaÏy si¸ z rosn¦cym tempem
i zakresem eksploatacji zasobów oraz wykorzystywania procesów przyrodniczych.
WydawaÏo si¸ przy tym, Ăe dost¸pnoä© zasobów przyrody jest nieograniczona, czego
zwieÑczeniem byÏo przypisanie niektórym z nich miana dóbr wolnych. Takie przeäwiadczenie staÏo si¸ przyczyn¦ narastaj¦cego braku równowagi mi¸dzy gospodark¦
i ärodowiskiem. W dodatku w gospodarce rynkowej poĂytki z przyrody postrzega si¸
w äwietle bieĂ¦cej wyceny rynkowej jej zasobów, czego konsekwencj¦ jest coraz
wi¸ksza intensywnoä© pozyskiwania wytworów przyrody i powodowanie zakÏóceÑ
w funkcjonowaniu ekosystemów. Wycena okazuje si¸ nieadekwatna do rzeczywistej
funkcji i rzeczywistej wartoäci ärodowiska. W poÏ¦czeniu z gwaÏtownym wzrostem
zaludnienia äwiata i wÏ¦czaniem si¸ rosn¦cej cz¸äci populacji w nurt gospodarki rynkowej, zwielokrotnia to presj¸ na zasoby i procesy przyrodnicze.
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Wymienione uwarunkowania ograniczaj¦ skutecznoä© tradycyjnego podejäcia
do ochrony przyrody, opartego na wprowadzaniu i egzekwowaniu rygorów prawnych i standardów etycznych. Zachowania wspóÏczesnego czÏowieka wobec przyrody
s¦ ksztaÏtowane przez przesÏanki ekonomiczne, dlatego zasadne jest przyj¸cie ekonomicznej perspektywy ogl¦du kwestii ärodowiskowych. W oparciu o takie podejäcie
w ostatnich latach rozwijana jest koncepcja metodologiczna, która polega na przedstawieniu metabolizmu ekosystemów w kategoriach materialnych lub niematerialnych poĂytków wynikaj¦cych dla czÏowieka, okreälanych jako äwiadczenia ekosystemów. Pewna cz¸ä© äwiadczeÑ ma znaczenie egzystencjalne, rozstrzygaj¦c o dalszych
losach gatunku ludzkiego, przez co nie daje moĂliwoäci ich relatywizowania; innym
natomiast moĂna przypisa© okreälone wartoäci ekonomiczne. Uwzgl¸dnienie takiej
wymowy procesów przyrodniczych ma bezpoärednie znaczenie dla wprowadzania
w Ăycie idei zrównowaĂonego rozwoju, odnoszonej do harmonizowania ekologicznych, ekonomicznych i spoÏecznych aspektów aktywnoäci czÏowieka.

_WIADCZENIAEKOSYSTEMÓWWRELACJIDOIDEIZRÓWNOWAONEGO
ROZWOJU.UJ%CIETEORETYCZNE
Koncepcja äwiadczeÑ ekosystemów stanowi obecnie najbardziej spójne podejäcie o charakterze operacyjnym, które sÏuĂy racjonalizacji korzystania przez czÏowieka z procesów i zasobów przyrodniczych.1 Obejmuje ono caÏoksztaÏt korzyäci osi¦ganych przez czÏowieka z metabolizmu ekosystemów. NaleĂy przy tym opiera© si¸ pokusie bezrefleksyjnego stosowania okreälenia „usÏugi ekosystemów” jako tÏumaczenia angloj¸zycznego terminu ecosystem services. Termin „äwiadczenia” jest bardziej
adekwatny. Jest on pojemniejszy, poniewaĂ obejmuje, obok poĂytków niematerialnych, równieĂ dobra materialne powstaÏe w wyniku metabolizmu ekosystemów. Ponadto, w odróĂnieniu od okreälenia „usÏugi”, poj¸cie „äwiadczenia” nie sugeruje równoprawnoäci usÏugodawcy i usÏugobiorcy, o której w relacjach czÏowieka z ekosystemami nie moĂe by© mowy. Poj¸cie „äwiadczenia ekosystemów” wskazuje, Ăe uzyskiwane korzyäci wynikaj¦ z samoistnego funkcjonowania ukÏadów przyrodniczych
(jakkolwiek zwykle modyfikowanego antropogenicznie), nie s¦ one natomiast wynikiem dziaÏania ekosystemów na zamówienie czÏowieka.
Poznawcza i aplikacyjna atrakcyjnoä© wyraĂania metabolizmu przyrody i jego
efektów w kategoriach ekonomicznych jest dostrzegana przez badaczy od kilku dziesi¸cioleci, jednak w ostatnich latach szybko zwi¸ksza si¸ zainteresowanie t¦ problematyk¦. Dla uformowania koncepcji äwiadczeÑ ekosystemów szczególne znaczenie
miaÏo opublikowanie artykuÏu na temat ich wartoäci w skali äwiatowej w kontekäcie
kapitaÏu przyrodniczego Ziemi.2 Autorzy wyróĂnili siedemnaäcie funkcji ekosystemów, które przypisali do odpowiadaj¦cych im äwiadczeÑ ekosystemów, wÏ¦czaj¦c
1 L. Ryszkowski, Adaptacja dziaÏalnoäci ekonomicznej do procesu metabolizmu ekosystemów
podstaw¦zrównowaĂonegorozwoju, w: PraceNaukoweAkademiiEkonomicznejweWrocÏawiu.
ZrównowaĂony rozwój w teorii ekonomiii w praktyce, red. A. Graczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej, WrocÏaw 2007, s. 186.
2 R. Constanza et al., The value of the world’s ecosystem services and natural capital, “Nature”
1997, No. 387, p. 253.
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w ich zakres zarówno poĂytki niematerialne, jak i dobra materialne, b¸d¦ce wynikiem
metabolizmu ukÏadów przyrodniczych. Inn¦ klasyfikacj¸ äwiadczeÑ przedstawia praca R.S. de Groot i innych3, w której wyróĂnia si¸ funkcje ekosystemów, do których odnosi si¸ oddzielnie äwiadczenia i dobra uzyskiwane od ekosystemów, a obie kategorie
przedstawia si¸ jako przysparzaj¦ce czÏowiekowi wartoäci ekologicznych, spoÏecznokulturowych i ekonomicznych. Wielkoäci äwiadczeÑ nie s¦ staÏe, lecz ewoluuj¦ wraz
z celami spoÏecznymi, które okreälaj¦, do jakiego stopnia coä jest korzyäci¦, a co kosztem.4 Inny aspekt pokazuj¦cy zÏoĂonoä© szacowania wysokoäci äwiadczeÑ ekosystemów wi¦Ăe si¸ z przyj¸ciem jednej z zasad trwaÏoäci kapitaÏu, a w konsekwencji
z okreäleniem moĂliwego zakresu substytuowania kapitaÏu naturalnego przez kapitaÏ
antropogeniczny.5
Koncepcja äwiadczeÑ ekosystemów zostaÏa spopularyzowana dzi¸ki jej zastosowaniu do oceny ekosystemów w skali globalnej6, wykonywanej pod egid¦ ONZ,
z udziaÏem ponad 2000 badaczy z wielu krajów. W latach 2001-2005 przygotowano
raport o zmianach ekosystemów, jakie nast¦piÏy w poprzednich pi¸©dziesi¸ciu latach,
przedstawiono konsekwencje tych zmian dla egzystencji czÏowieka, w tym scenariusze na nast¸pnych pi¸©dziesi¦t lat, a takĂe niezb¸dne dziaÏania dla ochrony ekosystemów, równowaĂenia ich wykorzystywania i stymulowania äwiadczeÑ sÏuĂ¦cych
czÏowiekowi. Treäci studium odniesiono do äwiadczeÑ ekosystemów rozumianych
szeroko, jako caÏoksztaÏt poĂytków otrzymywanych od ekosystemów, w podziale na
cztery rodzaje:
•
podstawowe (formowanie gleb, fotosynteza, obieg biogenów);
•
regulacyjne (odnosz¦ce si¸ do klimatu, wezbraÑ wód, chorób, odpadów, jakoäci
wód);
•
zaopatruj¦ce (dostarczanie Ăywnoäci, wody, drewna, wÏókien, paliw);
•
kulturowe (zapewniaj¦ce poĂytki estetyczne, duchowe, edukacyjne, rekreacyjne).
Nowe pole badawcze dopiero si¸ ksztaÏtuje, o czym äwiadczy poszukiwanie sposobów porz¦dkowania aparatu poj¸ciowego i zakresu problemowego, jak teĂ brak
uznanych metod kwantyfikacji.
Podj¸cie w Polsce koncepcji äwiadczeÑ ekosystemów na gruncie nauk geograficznych wi¦Ăe si¸ z poszukiwaniem instrumentarium dla intensywniejszego wÏ¦czenia sfery przyrodniczej do badaÑ i prac aplikacyjnych dotycz¦cych zrównowaĂonego
rozwoju.7 Wskazuje si¸ równieĂ na perspektyw¸ lepszego okreälenia znaczenia czynników przyrodniczych przy wycenie nieruchomoäci dzi¸ki oszacowaniu äwiadczeÑ
ekosystemów w skali miejscowej.8

R.S. de Groot, M.A. Wilson, R.M.J. Boumans, A typology for the classification, description and
valuationofecosystemfunctions,goodsandservices, “Ecological Economics” 2002, No. 41, p. 393.
4 R. Costanza, SocialGoalsandtheValuationofEcosystemServices, “Ecosystems” 2000, No. 3, p. 4.
5 B. Fiedor, WzrostzrównowaĂonywekonomiigÏównegonurtuiwuj¸ciuekonomiiärodowiska,
w: PraceNaukowe..., op.cit., s. 56.
6 The Millennium Ecosystem Assessment, EcosystemsandHumanWellǦbeing:Synthesis, Island
Press, Washington 2005, p. 137.
7 A. Mizgajski, ProblemypercepcjiideizrównowaĂonegorozwojuwnaukachprzyrodniczych, w:
PraceNaukowe..., op.cit., s. 171.
8 A. Mizgajski, Jakoä©ärodowiskajakoczynnikjakoäcimiejscawäwietlekoncepcjiäwiadczeÑekoǦ
systemów, w: InwestycjelinioweorazochronaärodowiskajakoszczególneobszarydziaÏaniarzeǦ
3
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WyraĂenie w kategoriach ekonomicznych poĂytków z funkcjonowania ukÏadów
przyrodniczych moĂe przyczyni© si¸ do operacjonalizacji idei zrównowaĂonego rozwoju w zakresie wi¦zania Ïadu przyrodniczego z pozostaÏymi Ïadami go tworz¦cymi.9
ZrównowaĂony rozwój, mimo popularnoäci tego terminu, nie posiada bowiem statusu powszechnie uznawanego paradygmatu naukowego. Dotychczas nie udaÏo si¸
zbudowa© caÏoäciowych, a jednoczeänie operacyjnych koncepcji badawczych wykorzystuj¦cych ide¸ zrównowaĂonego rozwoju. Wynika to z wielu przyczyn, wäród których moĂna wyróĂni© nast¸puj¦ce:
•
wykorzystywanie koncepcji zrównowaĂonego rozwoju jako terminu naukowego
jest wtórne w stosunku do jego politycznego znaczenia; powoduje to trudnoäci
w uäciäleniu tego poj¸cia;
•
poj¸cie zrównowaĂonego rozwoju jest bardzo pojemne (nieostre), a w konsekwencji wieloznaczne, co utrudnia wykorzystywanie go jako terminu naukowego;
•
koncepcja zrównowaĂonego rozwoju prowadzi do postulatu uksztaÏtowania
dziedziny naukowej o bardzo wysokiej kompleksowoäci, Ï¦cz¦cej odmienne podejäcia metodologiczne i zaÏoĂenia cz¸äci skÏadowych; potrzeba czasu na integracj¸ i wyksztaÏcenie kadry badaczy;
•
wdraĂanie zrównowaĂonego rozwoju wi¦Ăe si¸ z dziaÏaniami b¦dĀ powstrzymywaniem si¸ od dziaÏaÑ, których celowoä© zweryfikuje przyszÏoä©; utrudnia to
ocen¸ poprawnoäci ustaleÑ badawczych;
•
zrównowaĂony rozwój jest uniwersaln¦ koncepcj¦ humanistyczn¦, natomiast
ocena jej realizacji moĂe by© róĂna w zaleĂnoäci od cech analizowanej populacji,
na przykÏad jej wielkoäci, kr¸gu kulturowego, stopnia samowystarczalnoäci;
•
w j¸zyku polskim zrównowaĂony rozwój funkcjonuje jako okreälenie prawne,
a takĂe terminy stosowane czasem jako jego synonimy na przykÏad trwaÏy rozwój, ekorozwój sugeruj¦ inny zakres poj¸ciowy niĂ definiowany prawnie lub
naukowo.10
W obecnej fazie zrównowaĂony rozwój odzwierciedla ogóln¦ ide¸ obrazuj¦c¦
sposób podejäcia do koncepcji rozwoju na róĂnych poziomach organizacji spoÏeczeÑstw. Wspóln¦ cech¦ najróĂnorodniejszych definicji tego poj¸cia jest wyst¸powanie postulatu trwaÏoäci rozwoju oraz harmonizowania jego uwarunkowaÑ spoÏeczno-politycznych, ekonomicznych i ekologicznych. Takie podejäcie wymaga uzupeÏnienia
o relacje zewn¸trzne systemu terytorialno-spoÏecznego, do którego zrównowaĂony
rozwój ma si¸ odnosi©. Chodzi o to, aby równowaĂenie rozwoju jednego systemu nie
odbywaÏo si¸ kosztem zakÏócania rozwoju innych, a o takie przykÏady Ïatwo w dobie
globalizacji. MoĂna tu przywoÏa© przenoszenie do biedniejszych regionów produkcji
generuj¦cej duĂe emisje zanieczyszczeÑ i wysyÏanie do nich odpadów problemowych,
czy drenowanie wykwalifikowanych pracowników z terenów mniej zamoĂnych.
Nasuwa si¸ wniosek, Ăe wäród nieodzownych kryteriów uznania, Ăe okreälony system
spoÏeczno-terytorialny znajduje si¸ na äcieĂce zrównowaĂonego rozwoju, jest stwierdzenie braku negatywnego wpÏywu na poziom zrównowaĂenia systemów na innych
obszarach.

czoznawcy maj¦tkowego, MateriaÏy XVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Maj¦tkowych,
PoznaÑ 2008, s. 237.
9 Zarz¦dzanieärodowiskiem, red. B. Poskrobko,PWE,Warszawa 2007, s. 24.
10 A. Mizgajski, Problemypercepcji..., op.cit.
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Naszkicowane tÏo pozwala rozwaĂy© znaczenie äwiadczeÑ ekosystemów dla realizacji zasad zrównowaĂonego rozwoju. W ogólnym uj¸ciu wycen¸ äwiadczeÑ ekosystemów moĂna traktowa© jako narz¸dzie wspieraj¦ce procesy decyzyjne poprzez
wyraĂenie w kategoriach ekonomicznych znaczenia procesów zachodz¦cych w ukÏadach przyrodniczych. Przyjmuj¦c najmocniejsze zaÏoĂenia idealizuj¦ce moĂna stwierdzi©, Ăe adekwatna wycena caÏoäci äwiadczeÑ ekosystemów, podobnie jak aspektów
spoÏecznych i gospodarczych, pozwoliÏaby na odpowiednie wywaĂenie poszczególnych przesÏanek i podj¸cie najlepiej je harmonizuj¦cych decyzji sÏuĂ¦cych zrównowaĂonemu rozwojowi. Urealniaj¦c wiedz¸ na temat przesÏanek przyrodniczych trzeba
stwierdzi©, Ăe w rachunku uwzgl¸dnia si¸ tylko t¸ ich cz¸ä©, której moĂna nada© i odpowiednio skalkulowa© wymiar ekonomiczny, natomiast nie bierze si¸ pod uwag¸
äwiadczeÑ niewymiernych, o egzystencjalnym znaczeniu dla naszego gatunku.
W praktyce wycenie podlega jedynie ten skÏadnik kapitaÏu przyrodniczego, który
uznaje si¸ za moĂliwy do substytucji kapitaÏem antropogenicznym. Tylko w takim
zakresie uzyskane wielkoäci äwiadczeÑ mog¦ by© traktowane jako ekwiwalent rezygnacji z korzyäci osi¦ganych dzi¸ki funkcjonowaniu ukÏadów przyrodniczych. Z tego
punktu widzenia dyskusyjna jest wymowa zestawienia kosztów i korzyäci sanitacji
dla krajów ODCE.11
Znaczenia kwantyfikacji äwiadczeÑ ekosystemów naleĂy upatrywa© przede
wszystkim jako narz¸dzia oceny wpÏywu okreälonych przedsi¸wzi¸© lub zaniechaÑ
na wielkoä© äwiadczeÑ ekosystemów, które pozwala okreäli© ich efektywnoä© i wybra© najlepsze rozwi¦zanie. Daje ona równieĂ moĂliwoä© porównania skutków róĂnego rodzaju oddziaÏywaÑ czÏowieka na funkcjonowanie ukÏadów przyrodniczych.

KWANTYFIKACJA_WIADCZEFEKOSYSTEMÓW
STYMULOWANYCHGOSPODARK_CIEKOW
W najnowszej literaturze äwiatowej wskazuje si¸ wprost na koniecznoä© rozwijania klasyfikacji äwiadczeÑ ekosystemów na potrzeby róĂnych obszarów zarz¦dzania ärodowiskiem.12 W zakresie zarz¦dzania zasobami wodnymi, podnoszona jest
potrzeba uwzgl¸dniania äwiadczeÑ ekosystemów przy okreälaniu caÏkowitej wartoäci
wody.13 Prezentowane uj¸cie ukazuje efekty ekonomiczne zmian w funkcjonowaniu
ekosystemów wynikaj¦ce z porz¦dkowania gospodarki äciekowej w Wielkopolsce.
Autorzy nawi¦zuj¦ do wczeäniejszych badaÑ nad gospodark¦ äciekow¦ tego regionu
i jej przyrodniczymi odniesieniami. Pierwsze opracowanie14 przedstawia typologi¸
gmin województwa wielkopolskiego pod wzgl¸dem potrzeb inwestycyjnych w tej
dziedzinie. Wäród kryteriów, oprócz liczby mieszkaÑców i wytwarzanego przez nich
Ïadunku zanieczyszczeÑ, uwzgl¸dniono udziaÏ parków narodowych, parków krajoCostsofInactiononKeyEnvironmentalChallenges, OECD 2008, p. 53.
R. Costanza, Ecosystemservices:Multipleclassificationsystemsareneeded, “Biological Conservation” 2008, No. 141, p. 350.
13 Ch. Lant, WaterResourcesSustainability:AnEcologicalEconomicsPerspective, “Water Resources
Update” 2004, No. 127, p. 26.
14 R. BÏaĂejewski, A. Mizgajski, Stanipotrzebyinwestycyjnegminwojewództwawielkopolskiego
wzakresiegospodarkiäciekowej, Biblioteka Monitoringu crodowiska, PoznaÑ 2001.
11

12

16

brazowych i obszarów ochrony wód podziemnych (ONO i OWO) w powierzchni gmin.
PóĀniejsze badania obj¸Ïy relacje mi¸dzy stanem gospodarki äciekowej a przesÏankami przyrodniczymi i warunkami ekonomicznymi w gminach15 oraz analiz¸ struktury osadniczej, stanu i zagroĂenia zanieczyszczenia wód16 i podatnoäci jezior na degradacj¸17 jako przesÏanek do racjonalnej gospodarki äciekami.
Tabela1.
RodzajeƑwiadczeŷekosystemówstymulowanychgospodarkČƑciekowČ
cWIADCZENIAEKOSYSTEMÓW

Podstawoweniezastħpowalne
elementykapitaųu
naturalnegoZiemi

ZaopatrujČce:
•gospodarkarybacka
•zagospodarowanieosadówƑciekowych
Regulacyjne:
•zdrowieludzkie
•dostħpnoƑđwodyzdatnejdopicia
•ǏywotnoƑđurzČdzeŷstykajČcychsiħzwodČ
•samooczyszczaniewód
Kulturowe:
•poǏytkirekreacyjne

}ródÏo: opracowanie wÏasne.

Wyodr¸bnione rodzaje äwiadczeÑ ekosystemów stymulowanych gospodark¦
äciekow¦ przedstawiono w tabeli 1, stosuj¦c klasyfikacj¸ äwiadczeÑ zgodn¦ z MilleǦ
nium Ecosystem Assesment.18 Podstawowe äwiadczenia ekosystemów wi¦Ă¦ si¸
przede wszystkim ze skal¦ globaln¦ i nie róĂnicuj¦ si¸ w zasadzie na poziomie lokalnym. Bezpoäredni wpÏyw na wielkoä© poĂytków w okreälonym miejscu wywieraj¦
äwiadczenia zaopatruj¦ce, regulacyjne i kulturowe, dlatego one powinny mie© znaczenie przy ustalaniu priorytetów gospodarki äciekowej. WyposaĂenie w infrastruktur¸ kanalizacyjn¦ decyduje o jakoäci wód i gleb, a to przekÏada si¸ na zdrowie ludzkie, dost¸pnoä© wody zdatnej do picia, poĂytki rekreacyjne19, produkcj¸ ryback¦20,
samooczyszczanie wód21, a takĂe Ăywotnoä© urz¦dzeÑ stykaj¦cych si¸ z wod¦.22 Trze-

15 M. St¸pniewska, RolauwarunkowaÑprzyrodniczychwrozwojugospodarkiäciekowejnaprzyǦ
kÏadzie terenów wiejskich województwa wielkopolskiego, „Badania Fizjograficzne nad Polsk¦
Zachodni¦, Seria A – Geografia fizyczna” 2007, t. 58, s. 169.
16 D. Oowicki, M. St¸pniewska, PriorytetywgospodarcewodnoǦäciekowejwojewództwawielkoǦ
polskiego. PrzykÏad zastosowania numerycznej mapy geoärodowiskowej Polski w zarz¦dzaniu
ärodowiskiem, w: InformacjageograficznawksztaÏtowaniuiochronieärodowiskaprzyrodniczeǦ
go, red. B. MedyÑska-Gulij, L. Kaczmarek, Wyd. Naukowe Bogucki, PoznaÑ 2007, s. 165.
17 M. St¸pniewska, The susceptibility of lakes to degradation as a premise for rational sewage
managementinthecommunesofWielkopolska, “Limnological Review” 2008, No. 8, p. 63. 
18 The Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystemsand..., op.cit.
19 S. Hajkowicz, R. Spencer, A. Higgins, O. Marinoni, Evaluatingwaterqualityinvestmentsusing
costutilityanalysis, “Journal of Environmental Management” 2008, No. 88, p. 1601.
20 J. Guziur, M. WoĀniak, Produkcja ryb w maÏych zbiornikach wodnych, Oficyna Wydawnicza
„HOA”, Warszawa 2006, s. 22-23.
21 W. CheÏmicki, Woda.Zasoby,degradacja,ochrona, WN PWN, Warszawa 2002, s. 173.
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ba przy tym wskaza©, Ăe na efekt ekonomiczny porz¦dkowania gospodarki äciekowej,
oprócz korzyäci i unikni¸tych kosztów zwi¦zanych ze stymulowaniem äwiadczeÑ
ekosystemów, skÏadaj¦ si¸ równieĂ korzyäci pozaprzyrodnicze, których nie uwzgl¸dniano w niniejszej analizie. Chodzi tu o podniesienie wartoäci nieruchomoäci dzi¸ki
wybudowaniu na danym terenie kanalizacji zbiorczej.
Za podstawowe pole badawcze w zakresie äwiadczeÑ stymulowanych gospodark¦ äciekow¦ przyj¸to gmin¸, gdyĂ odprowadzanie i oczyszczanie äcieków naleĂy
do jej obowi¦zkowych zadaÑ wÏasnych23, a ponadto dla jednostek administracyjnych
tego szczebla dost¸pnych jest szereg danych statystycznych.
Kwantyfikacji poddano äwiadczenia moĂliwe do wyraĂenia w jednostkach fizycznych oraz monetarnych. WskaĀniki przyj¸te dla poszczególnych äwiadczeÑ oraz
przypisane im jednostkowe wartoäci pieni¸Ăne przedstawiono w tabeli 2. Zastosowane metodyki szacowania poszczególnych äwiadczeÑ omówiono w innej publikacji
autorów24, dlatego tu przedstawiono je w sposób syntetyczny. cwiadczenia zwi¦zane
z zagospodarowaniem osadów äciekowych obliczono jako przychód uzyskany ze
sprzedaĂy kompostu wytworzonego z osadów. Przyj¸ty kierunek zagospodarowania
wynika z jego popularnoäci na analizowanym obszarze w odniesieniu do osadów nieskÏadowanych.25 cwiadczenia z tytuÏu dost¸pnoäci wody zdatnej do picia odniesiono
do unikni¸tych dodatkowych kosztów uzdatniania nadmiernie zanieczyszczonych
wód pobieranych na potrzeby gospodarki komunalnej. W przeprowadzonych rachunkach za podstaw¸ strat przyj¸to róĂnic¸ mi¸dzy maksymalnymi a bazowymi
kosztami uzdatniania wód. cwiadczenia dotycz¦ce Ăywotnoäci urz¦dzeÑ stykaj¦cych
si¸ z wod¦ oszacowano jako unikni¸te straty z tytuÏu przyspieszonej korozji. Jako
miar¸ strat przyj¸to 1% róĂnic¸ mi¸dzy zwi¸kszon¦, na skutek skróconego okresu
uĂytkowania urz¦dzeÑ i budowli wodnych, stawk¦ amortyzacyjn¦ a jej wartoäci¦
normatywn¦.26 PoĂytki rekreacyjne oszacowano w oparciu o obliczony jednostkowy
wskaĀnik przychodów z turystyki i rekreacji uzyskiwanych na analizowanym obszarze w przeliczeniu na 1 ha zbiorników wodnych.
Przy wycenie äwiadczeÑ ekosystemów podj¸to prób¸ porównania roli äcieków
komunalnych z terenów wiejskich i zanieczyszczeÑ pochodzenia rolniczego, jako
dwóch form presji na ärodowisko. Przyj¸to wskaĀnik udziaÏu Ïadunku azotu i fosforu
w äciekach komunalnych w Ï¦cznej iloäci tych biogenów pochodz¦cych ze äcieków i
rolnictwa. Dzi¸ki przeprowadzonym wyliczeniom moĂna byÏo oszacowa© udziaÏ gospodarki äciekowej w stymulowaniu äwiadczeÑ regulacyjnych i kulturowych zwi¦zanych z ekosystemami wodnymi.

22 S. Takasaki, Y. Hamada, Effectsoftemperatureandaggressiveanionsoncorrosionofcarbon
steelinpotablewater, “Corrosion Science” 2007, No. 49, p. 240.
23 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku ozbiorowymzaopatrzeniu wwod¸izbiorowym odproǦ
wadzaniu äcieków, Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858, z póĀn. zm.; Ustawa z dnia 8 marca 1990
roku osamorz¦dziegminnym, Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z póĀn. zm.
24 A. Mizgajski, M. St¸pniewska, Zastosowanie koncepcji äwiadczeÑ ekosystemów i äwiadczeÑ
infrastrukturalnychwprogramowaniugospodarkiäciekowej.PrzykÏadWielkopolski, w: „Ekonomia i crodowisko” – tekst zÏoĂony do druku.
25 GÏówny Urz¦d Statystyczny, Bank Danych Regionalnych 2006.
26 A. Symonowicz, Bilans strat powstaÏych wskutek degradacji ärodowiska, Wyd. SGGW-AR,
Warszawa 1990, s. 57.
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Tabela2.
WskaǍnikiiwartoƑcijednostkoweprzyjħtedowycenyƑwiadczeŷstymulowanych
gospodarkČƑciekowČ
TypäwiadczeÑ

WskaĀnik

Zagospodarowanieosadów
Ƒciekowych
DostħpnoƑđwody
zdatnejdopicia
ywotnoƑđurzČdzeŷ
stykajČcychsiħzwodČ

iloƑđkompostuwytwarzanego
zosadówƑciekowych(t/rok)
zuǏyciewodynapotrzebygospodarstw
domowych(m3/rok)
wartoƑđmajČtkutrwaųegostykajČcegosiħ
zwodČ(zų)

PoǏytkirekreacyjne

powierzchniazbiornikówwodnych(ha)

Wartoä©jednostkowa

100zų/t
2,3zų/m3
1%wartoƑcimajČtku/rok
9580zų/ha/rok

}ródÏo: opracowanie wÏasne.

Rysunek1.
UdziaųazotuifosforuwprowadzanegodoƑrodowiskazeƑciekamikomunalnymiwųČcznejiloƑcitych
biogenówpochodzČcychzeƑciekówirolnictwanaterenachwiejskichWielkopolski

}ródÏo: opracowanie wÏasne.

RozkÏad przestrzenny analizowanego wskaĀnika przedstawia rysunek 1. Kartogram wyraĀnie wskazuje, Ăe w zdecydowanej wi¸kszoäci gmin wiejskich gospodarka
äciekowa jest drugorz¸dnym ĀródÏem biogenów wprowadzanych do ärodowiska,
gdyĂ zasadnicze znaczenie ma chów zwierz¦t oraz spÏywy powierzchniowe z pól.
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ccieki odgrywaj¦ istotn¦ rol¸ w gminach silnie zurbanizowanych i odznaczaj¦cych si¸
maÏym udziaÏem uĂytków rolnych, w powiatach: poznaÑskim, koniÑskim, k¸piÑskim,
sÏupeckim, kaliskim, tureckim oraz ostrowskim.
Zastosowane metody obliczenia wielkoäci äwiadczeÑ ekosystemów nie pretenduj¦ do precyzyjnej wyceny poĂytków dla czÏowieka, daj¦ jednak ogólny pogl¦d na ich
ekonomiczne znaczenie. Pozwalaj¦ przy tym porównywa© wielkoä© poszczególnych
äwiadczeÑ pomi¸dzy sob¦ oraz hierarchizowa© jednostki przestrzenne pod wzgl¸dem
wartoäci äwiadczeÑ wynikaj¦cych z uporz¦dkowania gospodarki äciekowej.

WPBYWGOSPODARKI_CIEKOWEJWWIELKOPOLSCENA_WIADCZENIA
EKOSYSTEMÓWJAKOPRZESBANKARÓWNOWAENIAROZWOJU
Wyniki oszacowania äwiadczeÑ ekosystemów stymulowanych gospodark¦ äciekow¦ na terenach wiejskich caÏego województwa zestawiono w tabeli 3. Najwi¸ksze
znaczenie maj¦ äwiadczenia kulturowe, zwi¦zane z poĂytkami rekreacyjnymi (61,2%
ogóÏu äwiadczeÑ). Dotyczy to szczególnie powiatów poznaÑskiego (2,7 mln zÏ/rok),
sÏupeckiego (2,0 mln zÏ/rok), koniÑskiego (1,8 mln zÏ/rok), gnieĀnieÑskiego i mi¸dzychodzkiego (po 1,3 mln zÏ/rok), jako obszarów o wysokim wskaĀniku jeziornoäci.

Tabela3.
WycenaƑwiadczeŷekosystemówstymulowanychgospodarkČƑciekowČ
naterenachwiejskichWielkopolski(stanna2006rok)
TypirodzajäwiadczeÑ

ZaopatrujČce
Regulacyjne
Kulturowe

Wartoä©äwiadczeÑ(zÏ)

ZagospodarowanieosadówƑciekowych
DostħpnoƑđwodyzdatnej dopicia
ywotnoƑđurzČdzeŷstykajČcychsiħzwodČ
PoǏytkirekreacyjne
Razem

196000
10831000
304000
17844000
29175000

}ródÏo: opracowanie wÏasne.

UdziaÏ äwiadczeÑ regulacyjnych wynosi 38,2%. cwiadczenia zwi¦zane z dost¸pnoäci¦ wody zdatnej do picia osi¦gaj¦ najwyĂsze wartoäci w powiatach poznaÑskim
(4,1 mln zÏ/rok), koniÑskim i kaliskim (po 0,7 mln zÏ/rok) oraz ostrowskim (0,4 mln
zÏ/rok), co wynika z najwi¸kszego poboru wody w tych regionach na cele komunalne.
W przypadku äwiadczeÑ dotycz¦cych Ăywotnoäci urz¦dzeÑ stykaj¦cych si¸ z wod¦,
najwyĂsze kwoty, ze wzgl¸du na najwi¸ksz¦ wartoä© maj¦tku trwaÏego stykaj¦cego
si¸ z wod¦, otrzymano dla powiatów poznaÑskiego (109 tys. zÏ/rok) i koniÑskiego
(35 tys. zÏ/rok).
Znikomy jest udziaÏ äwiadczeÑ zaopatruj¦cych, dotycz¦cych zagospodarowania
osadów äciekowych (0,6%). PoniewaĂ iloä© wytwarzanych osadów jest pochodn¦ zuĂycia wody, äwiadczenia te maj¦ taki sam rozkÏad przestrzenny jak zwi¦zane z dost¸pnoäci¦ wody zdatnej do picia, cho© ich wartoäci s¦ zdecydowanie niĂsze (najwi¸cej – 25 tys. zÏ/rok, zanotowano w powiecie poznaÑskim).
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Wielkoä© sumy äwiadczeÑ ekosystemów stymulowanych gospodark¦ äciekow¦
na terenach wiejskich w gminach Wielkopolski przedstawiono na rysunku 2. Ogólne
prawidÏowoäci zróĂnicowania äwiadczeÑ to wyĂsze wartoäci w obszarze pojeziernym
(wysokie poĂytki rekreacyjne) oraz w g¸sto zaludnionych gminach podmiejskich
(wi¸ksze zapotrzebowanie na wod¸ zdatn¦ do picia). Najwi¸ksz¦ wartoä© osi¦gaj¦
äwiadczenia w powiecie poznaÑskim (6,9 mln zÏ/rok); stanowi¦ one 24% ogóÏu
äwiadczeÑ uzyskiwanych w województwie. Nast¸pne w kolejnoäci s¦ powiaty: koniÑski (2,6 mln zÏ/rok), sÏupecki (2,3 mln zÏ/rok) oraz gnieĀnieÑski (1,6 mln zÏ/rok).

Rysunek2.
RozkųadprzestrzennyƑwiadczeŷekosystemówstymulowanychgospodarkČƑciekowČ
naterenachwiejskichwojewództwawielkopolskiego

}ródÏo: opracowanie wÏasne.

Wyniki badaÑ ujawniÏy specyfik¸ terenów wiejskich w stosunku do duĂych skupisk ludnoäci, gdzie stopieÑ uporz¦dkowania gospodarki äciekowej decyduje o jakoäci ekosystemów wodnych. W ponad 80% wiejskich gmin Wielkopolski, udziaÏ biogenów (zwi¦zki azotu i fosforu) wprowadzanych do ärodowiska ze äciekami jest niewielki (poniĂej 9%), a dominuj¦ca cz¸ä© to zanieczyszczenia rolnicze. WyĂszy udziaÏ
wyst¦piÏ tylko w g¸sto zaludnionych, zurbanizowanych gminach podmiejskich. Fakt
ten ma zasadnicze znaczenie dla interpretacji wartoäci najwyĂej wycenionych äwiad21

czeÑ ekosystemów, to jest poĂytków rekreacyjnych i dost¸pnoäci wody zdatnej do
picia. Wyniki wskazuj¦, Ăe kilkakrotne wi¸kszy potencjaÏ wzrostu äwiadczeÑ Ï¦czy si¸
z eliminowaniem wprowadzania do ekosystemów biogenów w zwi¦zku z produkcj¦
roln¦. Znaczenie uzyskanych wyników jest zwi¦zane z oszacowaniem i uszeregowaniem poszczególnych rodzajów wymiernych korzyäci wynikaj¦cych z uporz¦dkowania gospodarki äciekowej.
Przedstawiony przykÏad kwantyfikacji äwiadczeÑ ekosystemów pokazuje, Ăe
moĂliwe jest oparcie decyzji na iloäciowych przesÏankach sÏuĂ¦cych równowaĂeniu
rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. W dziedzinie zarz¦dzania ärodowiskiem w województwie moĂe to by© istotne narz¸dzie wyÏaniania priorytetów i uzasadnienia rozkÏadu strumieni finansowego wsparcia inwestycji ze ärodków publicznych. Na poziomie gmin dokonane obliczenia pozwalaj¦ urealnia© rachunek ekonomiczny planowanych przedsi¸wzi¸© inwestycyjnych w gospodarce äciekowej. Jest to
moĂliwe dzi¸ki wyraĂeniu cz¸äci korzyäci ekologicznych w kategoriach efektów ekonomicznych. Z punktu widzenia spoÏeczno-politycznego, dokonana wycena äwiadczeÑ ekosystemów wzbogaca argumentacj¸ przemawiaj¦c¦ za celowoäci¦ nakÏadów
na zmniejszenie presji na ärodowisko o aspekt wymiernych korzyäci lokalnych.

ZAKOFCZENIE
Dokonana analiza przedstawia koncepcj¸ äwiadczeÑ ekosystemów jako atrakcyjne badawczo i aplikacyjnie podejäcie, pozwalaj¦ce na ukazanie poĂytków dla czÏowieka wynikaj¦cych z procesów zachodz¦cych w systemach przyrodniczych. MoĂna
stwierdzi©, Ăe jego rosn¦ca popularnoä© jest przejawem powtórnego odkrywania äcisÏych relacji mi¸dzy czÏowiekiem a jego ärodowiskiem przyrodniczym. Powi¦zanie,
przynajmniej w cz¸äci, skutecznoäci ekologicznej inwestycji w gospodark¸ äciekow¦ z
efektywnoäci¦ ekonomiczn¦ moĂe by© traktowane jako operacyjne narz¸dzie wdraĂania kluczowych zasad polityki ekologicznej paÑstwa. Zaprezentowana wycena dla
Wielkopolski ukazuje wzrost wielkoäci äwiadczeÑ ekosystemów w wyniku redukcji
presji äcieków komunalnych z terenów wiejskich na ukÏady przyrodnicze.
Koncepcja äwiadczeÑ ekosystemów ma znamiona ksztaÏtuj¦cego si¸ podejäcia
naukowego, a zrównowaĂony rozwój powstaÏ jako idea w sferze polityki globalnej,
która poddawana jest obecnie róĂnym próbom naukowej operacjonalizacji. Kwantyfikacja poĂytków z funkcjonowania ukÏadów przyrodniczych powinna przyczyni© si¸
do ukazania oceny skutków wpÏywu czÏowieka na ukÏady przyrodnicze w kontekäcie
spoÏecznym i ekonomicznym. MoĂna stwierdzi©, Ăe usystematyzowanie äwiadczeÑ
ekosystemów i rozwój metod ich kwantyfikacji prowadzi do obiektywizowania decyzji sÏuĂ¦cych równowaĂeniu rozwoju. Jest to szczególnie istotne dla spoÏecznoäci lokalnych, gdyĂ suma lokalnych oddziaÏywaÑ na ukÏady przyrodnicze skÏada si¸ na globalny stan ukÏadu ärodowisko–czÏowiek.
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