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P.r~ op~~cowaniu niniejszego re~eratu autor wykorzystał 
liliepublikowane prace: . 

Pro~ .. dr A .. Bolewskiego pt .. : •1Użytkowanie i wykorzystywanie 
sw.vowców minera~ch w Polsce" 

Doo .. dr hab., J~B .. Falińskiego pt.=. "Ocena gospodarowania 
zasobamibioe:f'er.y. w Polsce" 

Dr .A .. Jłaraza piL;: "Problem oceny gospodarowania· w dziedzinie 
wykorzystania ~eobów przestrzeni geograficznej. ze szczeg61-
~ uwzględnieniem kompleksu glebowo-fi~jograficznego" 

Doc .. dr hab., Jl .. Żurawskiego pt.: "Użytkowanie 1 wykorzysta
nie zasobów naturalnJch w Polsce" ~ Woda. 

I. z a ł o ż e n i a w s t t p n e 

1.. Zadaniem opracowania według Raportu Sekretarza Genera l-· 
nago OZN U Tbanta "Ozłowi~k i jego środowisko" jest: 

1/ "rozpatrzenie problemów zwią~ch z właściwym lub niewłaści
wym gospodarowaniem w dziedzi~ie wykorzystania zasobów. ziemi 
/tj .. zasobów naturalnych/ w roln.tctwi~, leśnictwie, rybołów-· 

stwie, gospodarce wodnej i eksploatacji bogactw mineraln.ych. 
oraz 

2/ us~ale,nie długoterminowej polityki, jak r6w.nież 
31 możliwości znalezienia metod racjonalne~o wykorzystania za

sobów naturalnych, przy zachowaniu dotychczasowej wydajności 
i bez pogorszenia jakości środowiska człowieka" .. 

. . 
Zgodnie m założeniami Raportu U .Thanta ohodzi.o dwa ro-

dzaje problemów: 

a/ "~iany w ~turalnym otoczeniu człowieka spowodowane wzrasta
jącą lioz:bą' ludności i.stosowaniembez odpowiedniej kontroli 
nowoozesnych·zdoby~~ technicznych w przemyśle i rolnictwie", 
oraz 

b/ "wpływ jaki zmial:)y te WY\'fierają na samego człowieka'; na jego 
zdrowie oraz na jego warunki.pracy i życia". 

2 .. Pojtcie zasobów naturalnych uległo ośtatnio wyra~nemu 
rozszerzeniu i przewartościowaniu. Tradycyjnłe pojęcie .zasobów 
naturalnych było związal.le z tymi składnikami środowiska geogra':" 
tic.znego, które stanowią podstawowe substan.oj e wykorzystywania 
jako surowce dla wytwarzania energii i produktów. Obecnie postu
luje sit objtcienimi nie tylko surowców ale również pellnych 
sił i systemów środowiska /ekosystemów/ oraz przestrzeni geo-
·gra.~icznej. 

Tak pojmowane zasoby naturalne lub lepiej zasoby środowiska 
geograficznego mają relatywny charakter, a ich wartość użytkowa 
.zależy od ich rzadkości, ograniczoności, jakości i dos~ępności. 

Należy też zwrócić uwagę, że zasoby środowiska nie mają oharak• 
teru ~zysto naturalnego, gdyż zawierają również. elementy pracy 
uprzedmiotowionej /kompleks glebowo~~izjograficzny, biocenozy 
leśne/ .. 



l' niniejszym opracowaniu Ujtto·cztery podstawowe grup;r 
zaaobóvu /1/ przestl"-zeń geograficzną wraz z kompleksem glebo
vo-fis~ograficzDYDl, , /2/ zasoby wodne, /3/ surowce mineralne, 
/4/ zasoby biot,-czne. 

). Ujemne oddziaływanie człowieka na środowisko geograficz .. 
· net"" w toku procesu gospodarowania W7'flołuje zarówno bezpośrednie 

jak i pośrednie skutki gospodarcze. · 

Bezpośrednie. skutki gospodarcze wyratają sit W zuboteniu 
zasobów i pogarszaniu ich jatcości oraz mnniejszaniu pojemności 
ekol~gicznej i naruszeniu równowagi s~dowiska a -:;ym sa~ Zm.niej .. 
szaniu jego produkt,.."ności.; pośrednie - w ·utracie walQrÓw krajo-
braso•;rch i zmianach war~ów zdrowoteyc:h ·człowieka.. · 

. · lfie .w~ho<łząc·. bliżej w zagadnienie form. ujemnego oddziały,;,. 
wania człowieka na środowisko należy podkreślić, że oddziaływa
nie to ma .C~akt.er ZłOŻODy i nie W7'fiOłuje jed;rnie skutków J ed
nokierunkowychJ obok skutków destrukcyjnYch i redukc1jnych wy~ 
a~topują sku~ki kompe.Uacyjne w;rrównujące .braki p,t'zez wprowadza .... 
nie pewDych elementów oraz.suplet1"ne~ wząogacające, powitksZ8~ 
jąceprodUkt;rwnóścS. Stąd też ich.ana;Liza W;rmaga uwzgltd.nienia 

·. bi~u s;rekCSw i ·strat s tym niązaeych. 

4 •. Realizacja podstawowego· celu społecznego gos")oda.rowa
nia tj •. możliwie najszerszego zaspokojenia_potrzeb luqzkich, w 
.oclniesi~iu do gespodarki zasobami środówiska geograficznego od
b;rwa.sit przez.alternatywey wybór: bądź przez produkcyjne·1J9yko
J.Oąstanie zasobów a wite· :JD~Aksymalne ·uuchomienie biernego poten
cj·a;tu środowiska bez ~zglfdu na zjlbożenie zasobów 1 pogórszenie 
jakości .śrpdowiska, bądź też przeciwnie, przez ,.powstrzymanie śit 

. od ~eso tj •. poświtcenie o~eśloDY.ch DlÓżliwości powitkszenia do
chodu .n&r.od~we~ s P.r()dukej i· na rzecz bezpośredniego zasp oko;) e
nia potrzeb teraU!.iejszych -i .p.rz1szłych opartego .na użytkowaniu · 
środow_iska _geograficznego o wysokiCh walorach zdrowot.D)'ch, rekr~ 
acyjnyoh i estetycznych. 

. .,b6r tej drugiej alternat;rwy leży zarówno w pęrsprkty-
. wicznie pojtt:.vm ·interesie s~ej gospodarki jak i interesie eko
logicz~osłowieka i wynika z podstawowego systemu wartości i 
oelów re&lisowanych w dą~eniu do socjalistycznego 1 humanistycz
nego ronoju społeczeństwa.. Widzieć nalejy w· tym także problem 
pelityczą wsp6łzawodnictwa socjalim- kapit~liżm posiadający 

. -'-
dalekositżne skutki społeczne i ekonomiczne. ;ymaga to podpo
rządkowania zasady gospodarazości ęrażo~ej bezpośred.Dim lub·po
średnim .rachllllkiem ekonom.icz.aym, zasadzie utrz~ia wysokiej ja• · 
kości środowiska geograficznego. 

Określenie norm wysokiej j~ości środowiska oraz vraktyc,s
na ich realizacja nasuwa jednak jednak dute trudności i estaje 
niejednokrotnie D ·sprzeczności z działanie utrwalonego aeoha-_ 
nizmu gospodarowania opartego o sko.nkretyzowane i sk:llaaQ'ti1~~:01!1~a-

. ne doraźne lub krótkoterminowe intereą ekoilc:micsne ~oSZCIIe&.61-
nych jednoste~ czy przeds~tbiorstw np. w przypadku 1młellt;ro_3i 
prze!Q'słow;rch. · . · · . . . · ·· . . 

Efekt~na realisacja zasady wysokiej jakości ś:rodo~ska 
geo~aficznego Wymaga oprócz sabezpieczenia prsez DOm 
prawnych również oparcia we właściwym perspektp~oSJd.e ..... ,fi/.,;t/-. 
planowaniu i rachunku ekOnOllliCZJ11Bl gospoc1ar01f~ •·~~ 
wieka. Bacb.Unek taki wiEden sit stać podstawą pawidłcm .. j opt)'
malizacji wykorzystania zasob4Sw. 

Pojtcie optymalisacji wykor~starda usobó• · środori.sb · 
~at być spreeyzowane w lcategoriaob ·.efektów · ekc:maios»J• i 
wadzone poprzez rachunek. ekO.ńomicJm1 do ·ąatJa pq@Ć!a!~cuae~ 
kraju. Chodzi tu O Sformułemanie podd&WOIIIJOh DSM·· l .. -cte~li W 

ukresie' bezpośredlrl.ego l· poś!"edaiego achu,U:u enaoti~~-· 
który umotliw1łb;r realiac~ t· racjonalnej gos~uld.. •8Qbald _ · · 
środowiska. . . . 

. Posto • ·t,a.sat:ręs$-e 3.est uw~ po~JUmielll "ąeh 
trudności,. jakie q niąsan.e ze sfoDUłm.ante• 1 .r•U~Cł3'ł& .. .,... · · 
sady oszozfdności. saao'bó• środowiska p~ą POIIOC7 ft.Ob.Ub: Jlle_.,. 
tów pośrednich. oraz t7ch 3akie powa'tajf&.p:rą utti4tA1u· ~·---·.·c: 
nie usasadnione3 hiez-archii wartości produką3ąoh _i pcu;api'oł,ak-: 

~~ ' . .. . 

5. Blit~za intv~retacja · and :rac3onalu~ WJ-kÓ•sJ.~· · 
zaaobów środowiska W)'Diaga. ro~ótnicta podetawąiifoh btegori1 · 
sasobów. w t;rm celu Dależt rospatrze6 :~J&8tf'pu3.f& tl$ąfU.c~t 
msobówa . 



Ie/ odnawialne 

/b/ nieodllawialne 

lai nadając• sit 
do powtórnego 
uątkowan.ia 

aChowanie niemożliwe · 
/b/ nie Dadająoe sit 

Potw~~~ull~& :tl.aąfika~ja proWadzi do· wydzielenia s38śoiu . t7-
sasob6w: 

I. JfieęcserpJWalne, nieJ;JD!enne 
II.· J'ie11J'CS.e~JWalne·, mogą.oe. być źle użytkowane 

lf.vc:useżpJWalne~ saohowanie motliwe, odnawial.De 
IY .. · W.Vcserpywalne~t zachowanie możliwe, lli~dnawt,alne 

V., W".czer,ywai.ne, zachowanie niemotliwe, .uadająąe sit do 
powtórnego utJtkowania 

VI., 'I)'CHl"p1'Wal:De, achowanie niemotliwe, nie nadające sit. 

W c~·~eeieniu do katdej z t;ych grup· należy ustalić i~tilie
;Jące podstawowe zaaad;y gospodarki zasobami środowiska geogra
:ficznep ·w ujtciu .. rachwiku kosztów pośrednich i zasad odno1J7 
!Srodc:misb" 

fJ r u p a . I. lf .zakresie zasobów niew;rczerp:fwalnych i lrl.ezmien
ąeh mo .istmeje potrzeba stosowania środków ochroey; prakt;rc~
lrl.e biorąc grupa ta, została jednak zredukowana do zasobów 
energii słonecznej, wiatru i prądów morskich. 

G r u p a · II. W Rkreeie zasobów lrl.ew;rezerp;rwaleych ale takich, 
kł6z-.rch jakośc mote ulegać w tokU ut;rtkowania zmianie, konieczne 
są środki·ochroD7 przez ustalenie pew~ch zasad ut;rtkowania i to 
~6vno ekoDOmicZllJI'Ch jak i ekologiczn;veh poprzez_ ustalenie pa
rwutrów 3akości i określenie szkód do jakich .,gą być może pro.;. 
_llładzą pew.ńe n.iek.orzystne -~· Chodzi tu o wodę morską, po-

siłę spadku wód płynących oraz przest~zeń·geograficzną. 

G &." U P a ·ID.:. Zasoby wyczerpiwalne, ale których zachowanie 
jest moti11re i które są odnawial.ne, W1JlBgają ustalenia takich 
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Zapd.rdenie oceą gospodarowania w dziedzinie ąkorzystania 
zasob6w prŻestrseni geografic~nej posiada dwa aspekty, na ogół 
Diero~en~lnie poł~czonea 

a/ ooe.na. gospodarki przestrzeni~ jako taką /w se.nsie gospodarki 
. pnierzobnią/, 

b/ ocena 'SYkorzystania przestr~e.ni geograficznej w. se.nsie wyzys~ 
kania jej s~dnie s warunkami geograficsn;vm.i, tj. uzyskania 
aaks,y.mal~ch korzyści z cech i charakteru przestrzeni geogra
ficznej .. 

DokonU.j·ąc tutaj próbJ' gospodarowania prsestrzenią geogra
tićsq. n~asscsa kompleksem gle~owo-fizjograficzĄYDi nie można 
pominą.6 wpqwu·histoeycznego, jak i abstrahowa6 od obec,ey.ch wa
runków epołeczno..;.ekonomiÓŻlJYch oraz tend·encji rozwojowych kraju. 

2.. Przy oóenilflQ'zyEJkania przeEJtrzeni geograficznej trzeba 
cłokouaó umownego podsiału na: 

. 1/ obs~17 powierzchni geograficznej o produkcji pierwotnej, 
2/ obEJzar.J powierzchni geograficznej o pro_dukcj i wtórnej, 
)/ obszar.J koDEJumpcji. 

, Do pierwszych obi!JZ&l"ÓW aliczyÓ można te. pnierzchnie, . 
· kt~re w .zależno,ci.od cech ich środowiska geograficznęgo dają 

taki, ozy 1nn1 produkt,· do którego powstania jest nieodzownie 
po.trabw określoJV'. zespół czynników 1 procesów naturalnych. 
Bfcł'ł EJit Wite tutaj mieściły tererq niezbtdne dla pozyskania 
eseroko poj ttych płodów ro!wch i leś1JYch. Do obszarów tych za
·licqó uieżałobJ również tererJY wydobyc·ia surowców mineral
·ąch, le~z ze wsgltdu na wgłtb~ charatter ich wystopowania zo ... 
EJtuę one tutaj pomiliit-l;e. 
• . . Do obaarów produkc3i wtórnej uliczyó można terellJ zaję

te prsez przem;Jsł. W tym przypadku·. m proces produkcji warunki 
· środow1EJka geo8rafi~snego wp;tywu nie posiadaj,, co najwyżej w 

, . szczeg6l.ąch przypadkach przeEJtrz~=a ~ferencjac3a niektórych 
.:komponent6w środowiska wp.ł'Y."a m ich lokalizacjt szczegóiow~ 
/i.aEJo.liJ wod)-. ~owc6V., · gnmty itp./ po_przez kompleks czynnikÓw 
ekonomicz_nych. 
. · O'bsżarmu konsumpoj i eą natomiast tereJV" zaj ~te prze z sieć 
oaie4leńcz'ł~ a wite miasta, osiedla, WEJie, pojedyńcze zagrody. 

. ·Ob&Hr.J kOD&WilPeji ceólm,ją sit tym,· że zeEJpół cech środowiska 
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traci praktycznie charakter naturalny i jest w dużym stopniu re
gulowany przez człowieka ... ~rodowisko geograficzne stanowi jEdy

nie bliższe_lub dalsze tło środowiska regulowanego .. 
Na przestrzeń geograficz.ll.ą kraju składa s i: e suma obszarów 

produkcji pierwotnej oraz obszarów produkcji wtórnej i konsump
cji. Ze wzgl~du na ograniczoność przestrzeni geograficznej kraju 
zmiana wielkości obszuu zajętej przez produkcję wtórn~ 1 kon
sumpcję pociąga za sobą naty.cbmiastową zmia.nę, przeciwną co do 
nrotu, powierzchni obażarów produkcji pi.enotnej. 

· Ronój gospodarczy kraju, a przede wszystkim wzrost uprze
JQ'słow'ienia i urbanizacji stwarzają stałą intensyfikację wykorzy
stania przestrzeni geograficznej, c~ prowadzi do .nasycenia śro
dowiska. elementami kulturowymi oraz zmienia jego walory ekolo
giczne i krajobrazowe. 

Stopień nasycenia przestrzeni geograficznej urządzenia~ 
trwa~ typu prze~słowego i tnfrastrukturalnego nie osiągnął 
w za.aadzie takiego poziomU, który prowadziłby do nieodwracal
nego zakłócenia równowagi środowiska. Wyat ępujące lokalnie ta
kie zagrożenia /np. GQP/ są .niązane z ~ilmeatowaniem okresu 

·kapitalistycznego,. cechujących si~ chaosem układu przestrzen
nego oraz bezpośrednim oddziaływaniem proaukcji na środowisko.· 

Również stopień urbanizacji nie osiągnął poziomu zagra
żającego wartościom ekologiCZJ:lYlll człowieka. Elementy takiego 
zagrożenia wystąpiły na styku przeiDJsł .. urbanizacja tj .. na 
obszarach, na których budownictwo mieszkaniowe zbliżyło się 
do stref) ochronnej niektórych zakładów przemwsłowych. 

3. Prześledzenie zmian użytkowania ziemi jest najbardziej 
syntetycznym WEJkaźnikiem informacji orientującej. o wykorzysta
niu zar6wno przestrzeni geograficznej,· jak i kompleksu glebowo
fizjograficznego • 

. Kierunki zmian użytkowania ziend. w s)calt krajowej w świat"'" . 
le ogólnie dost_ęp.eych danych statystycżlJYCh EJ~ trudne do jedno-
z.nac·znej oceny. . . 

Porównanie danych z l'Oku 1958 ż c}a.eymi z roku 1968 wykazu
je, że zaistniałe zmiany są niewielkie. Zmniejszeniu uległy are
ały gruntów ornych /2,3~· powierzchni kraju/ i terenów .nieużyt
ków /o 0,4~ Zwiększeniu uległy natomiast areały lasów /o 2.2~/, 
sadów /o o, 1"/~ pastwisk /o o, 1~/· i łąk /O, 2%/. Zmiany te, są, 
przede wszystkim wynikiem planowego zalesiania gruntów ornych 



_ •3nit.-se3 .. ~ak~ści /ożnaczo.rJYch w klasyf'i~cji glebowej· jako Fł.ż/. 
oraz nieu!Jtków. zmiany .odsetków pozostałych tY.J)ÓW utytkowania 

.. gl'W'ltu wiążą się s . kore);turą sas~ęgów poszczeg6~ch utytkc$11 i 
posiadają obarakt er marginesowy.. . . . . . . 

.... · Pozórńie dane te .wskazu;fib te osoby powierzQhni, .która . 
. p~te~~jaln~e ~.te 'być użytkowana rolni~ o. wzrastają. Wależy zdać 
· sobi~ jed.uak ·~rawt, te pód pojęciem "nieti'żytk:l". kryją! się za-· 

·:r6•no tere~Q"· zabudowane,· wody:, jak i faktyćżne tere.ny.· porolne,
ktcS~tch ekSploa~aćja ·z tych cą ineych prączyn została zanie-

·. ·. obaDa. s·zc.zeg6łow~. analiza sto.su~ powierzeh.rii· obażarów "stra
.. co-~h" ·dla prodUkcji roślinnej ·/zabudowane, $kł$dowiska, drogi 
.·koł~e .i żelazne ·itp~/ ćio· całości nieutytk6w pozwoliłabY wyjaś

·. nić jąlt: kształtuje sit .. f'akty:cznie. wielkość utraty powie·rzchni 
p<rtencjal..nie p~ąclidn~j dla produkcji roślinnej ~ ·. 

.· . . w przeglt&dzie regional.uYm obraz ten jest bardz~ej zróżni- · 
.ców~. wzrost ~dsetka: gruntów nieutytkowaĄJch dla produkcji 
ro"ltm.ej w . ostatnim dżtesięoioiec:l.u .. ol»senować. mo*n&. w 6 woje-

. · •· wództwacht· _' · · · 

koazal~skim 

.szc8cińskim 

· o~~stynakim · 
żielonogórskim. 

-~akowsk~ 
·· ·1 bydgoskim 

/+ 1,9 ~ powierzchni woj~wództwa/ 
. ·1+ 1,3 ~ pow1erzchl1i·wojew.idztwa/ 
·.l+. Q, 5. ~ · powierzch~l· wojewódŻtwa/ 
·l+. O,'J ·~·powierzchni wojęwódŻtwa/ 

/+ 2~6 "_powierzchni "~jewództwa/ 
· .·. l+ 2,0 ~ powierzchni województwa/ 

. lf poz~sta~ch wojewóclztwacli ~bserwuje się ~lej lub bardziej 
wy~a.~DY spadek odsetb ~ieużytków.: Procento~y·.wzr9s"t nieużyt-

. ków ·• vq1Jlientoaych _województwach :mot• wyjaśni6 w z~c~nej mie~. 
,·~Że *prowadzeliiem ładu do ewide~cji statystycznej· ·utytkcwani& 

gruntów prz~·z .wtkÓMey w oątatn_ićh latach ·t n_. "nowy ·pomiar" 
. oraz wy~ikfem ·dz.iała:ilia proceju urbanizacji. Tym. nięmniej. nawet 
w ·wojew6d.ztwach,. W· .któ:eych o~serwuje sio globalny s:padek odset-. 

:··k& ·nieużyt1c6w występują p~ty i rejoĄV, gdzie powierzchnia · 
· grWlt6w utytJccmanych rolniczo uległa gwałtownemu. zmniejszeniu •. · · 
·Dotycz~ to ~łasze za obszarów podmiej.skich, .gdzie grunty orne 
ulegają intensY"nejzabudcmie miee.zkainej i,..przeli\Y&łowej, obsza ... 

·. ~ r6w oclkrywkowej ~ksploatacji surowc6w mineralnych, takich j·ak 
Qko:J..~c~ ·fa.\"nobr~egu, Tt.trosz"~~a, Ko:Uinaoraż.innych azczeg61nych 

: prąpadk6w ~ 
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4. lOtna sądzić, że w chwili obecnej utytkowanie ziemiA. 
rozbiciu .na grunty bezpośrednio użytkowane rolniczo; t~. pola 
orne, sady, łąki i pastwiska, dalej lasy i nieużytki/ cioszło do 
stadium równowagi i w latach następ~ch powoli lecz systematycz.;.. 

. nie' "niekszać się będzie odsetek sruntów nieużytkowanych rolni- . 
czo, głównie ze względu na zachodzące procesi industrializacji 
i ·tu"bani,zacji. · ·. · · . · _. · 

~ledząc kierunek dotychcza.sowych zmian, mqżna sądzić, że 
najintensywniejsze ~ użytkowania ziemi będ(\ zachodzi2;J tak 
jak dotychczas na obrzetu ośrodk6w miejskie~~ co wilie się ze 
.szczeg61Qy.m niebezpieczeństwem utraty zasqbdw powlersObni ~j
cenniejsąch s ekonomicznego punktu wi-dzenia grtintóV or.aych oaz 
terenów sadów i o~odów. Gleby tych gruntów ze względu na 'długo.:.. 
trwałą i intensywną uprawę o~aż duży lJakład kąpitałów zużyty m · 
ich ulepsze.nie, przedstawiają szczególnie dutą wartość ze. wzglt
du na podniesienie ich produkt,rwności znacznie powyżej ich na
turalnej możiiwości./regulacja stosunków wodnroh; sztuczne wzbO• 
gacen~e w próchnicę, intensywne nawożenie itp./. Zaeaczająca. 
sit dążność do uzyskania JQ&ksymalnych dora~~ch efektów ekC?no
mlczeych przy. ~imalJ~ych nakładach finansowych w WJ'PadkaCh in• . 
westycji budowlano-prze';Vsłow:Vch• prą jednoczes.o;.vm nieuwzględ.:... 
nieniu strat ponoszonych ·przez rolnictwo ponala clocl.atkowo prog
nozować, że najszybszemu zę.jmowaniu pod żabudowę·ulegać l>tclą . 
obszary utytków ro~ch o · naj.lepsąeh warunkach bU:dowlaDyoh, sta
nowiących jednocześnie tereny Dajłatwiejsze do upraę' tm. te
reny płaskie 1 faliste nierozoięte. 

5. Po-przeprowadzeni~.te3 pobieżnej analią, głów~ch smian 
w użytkowaniu ziemi i rysujących się t~ndencji poddać nalety ana
lizie i ocenie zachodzące maiany • 

_ W pierwszym rzędzie należy się ustosunkowa~ do kieruilkdw 
mian 'użytkowania ziemi • ostatnim dziesięcioleciu. Za ·cąnnlk · 
w y b i t n i .e ~ a c 3 o n· a l n· y uS.cS naleą .alesia .. 
nie tej części gruntów ornych, któr,rch uprawa biła· lub jest o~ec
nie nieekonomiczna ~ras tej częśc~ Dieuł,Jtk~, któr,yCh uprawa 
z tJch samych prączyn została zaniechana. 1reost odsetk$ lascSw · 

,polepsza właściwości biologiczne krajo)ran, prąosyniaj~&c s_it · 
cho6by do regulacji stosunków topokliJDatycznych i woctJJ;ych, ohoeS
pełnia pozytywnych skutków tej działalności będzie odczuwalna 
~ około 60-80 lat- Podobliie s uzJUmiem.ll&leży· ·w:vraz16 sit o 
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.prowadzońej obecnie akcji scalania gruntów na obszarach o rzeźbie 
równ:Lnnej i falistej, co powoduje zmniejszanie się iloęci i po
wierzchni dróg ~ojazdowych, pobocz~ tych dróg /pomijając tu samo. 
zagadnieni~ .eko.no~iki czasu i .kosztów uprawy/. Scalanie to zwięk
sza ~sób gruntów bezpośrednio utytkowanych ;oolniczo oraz popra-

. wia warWlki bilogiCZJ;lO-eko.logiczne zespołÓw ·uprawowych. 
Zmniej~zanie się powierzchni utytków rolnych zachodzące 

w wyńiku zajmOwania ·ich pod zabudowę mieszkaniową .1 prze~słową 
~est ·~ · tej chwili nie do uniknięcia; proce.s ~en stanowi natu
ralną konsenencję urbanizacji i uprzemysłowienia kraju.· Z tego 
też względu nie wydaje się uze;ssdnionym wyratanie protestów 
przeciwko temu p.l'Oc~sowi, zwłaszcza, te zmni.ejezanie się ~eałów 
produkcji pierwotnej zzmj.duje rekompensatę w preypadku obszarów 
rol.lłyóh w.e wzróście wyda;}n9ści zbioru z jednostki powierzchni. 

·W Śllietle po:wytezego, koncentracja ludności .na obszarze 
· miast etanowi element· prawidłowego wykorzystania przestrzeni 
·. geograficznej, tym bardziej, że praktyka wykazuje, iż tylko w 

warW:lkach dużej koncentracji można w pełni, w . sp.osób. opłaca l- . 
· rq, uzta.łtowacS środowieko sztuczne i stwarzać dUł mieszkańców 
odpowietlnie warunki higieirl.czne. !stniejące w tej ·dziedzinie 

· braki fUl spadkiem.po poprzednich etapach ~onoju społeczno-eko.
. nom.icznego. Rysujące się konflikty w układzie przemysł - mies~ 

.. kailiec i'd,e są tuta;i nie do uniknitcia, stanowią one wynik nie~ 
odpow:hdsdalności jednostek projektujących lub odpowiedzial-: 
nych .- l()kaliżację i'zczegółowil przeJcysłu lub dzielnic mieszka
~owych. Sprz.ecZll.ości· te w war'WJ.kach ustroju socjalistycznego 
możli&. zlinidowa6. 

Jed.rlakowof:;. za sastraszające uzna6 można t~mpo, w jakim 
.. ·zachodzi .proc.es żmniejszania się. użytków roleych, tym bardziej' 
że.istnieje kres wzrostu wydajności roli, ~arWlkowaey zespołem 
czyn.ników ekologicznych· i .genetycznych roślin.· 

.6.Za_wybitnie. niera.cjonalne wy ... 
syska.n,ie przeatrżeni :geógraficznej uana6 można sal:.udowę o nis
kim stopniu.kQncentr~cji i o niskim wskaźniku użytkowania, tj. 
zabudowę niską w miastach. Opr6cz _zupełnie nieuzasadnionych 
strat sasob6w przestrzeni pod samą zabudowę traoi się prze-

. st:rzeń pod bucfowo dr6g, nadmiernie w tym wypadkU ~&gęszczoeych 
i rozciąsńiętych./pomijając koszt~ orga~izacji transportu· oraz 
koszt społecznej straty czasu na dojazdy i doj~cia/. Ze względu 
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na małą konóentracj~ ludności obszary takiCh miast czy dzielnic 
najczęściej nie są uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizaeyj.ną, 
w rezultacie czego niesłychanie prędkiej i intensywnej degra
dacji ulegają zasoby w6d wgłębnych. Równie prędko ulegają 
kich obszarach degradacji i inne komponenty środowieka geogra
ficznego, zwłaszcza szata roślinna /wydeptywanie, często 
w rezultacie, pomimo sielskiego wjglądu, miasta takie cechują 
wybitnie_n~ekorzystne warunki sanitarne. Przykładami takich miast 
- dziwolą$Sw są niekt6re miasta satelita!'ne Trójmiasta, takie 
jak Reda cz,y Ęumia. Przykładowo w Rumii na obszarze "centrum" 
wsk&.źnik gęstości zaludnienia oscyluje około 30 osób na hektar., 

Równie nieracjonalDy.m jest przeznaczanie dużych pr~estrze-
. ni pod r6żnego rodzaju składowiska i żabud9wę przem:;rełową .. Wie-
le zak~ad6w nowowybudowanych zajmuje ogromne przestrzenie bez 
takiej konieczności ... Oprócz strat w powierzchni obszarów grun~ 
tów ornych powod~je to również i inne straty ekonomiczne 
koszt6w transportu wewnątrzzakładowego/., 

Odrębnym zagadnieniem oprócz strat samej przestrzeni jest 
niewłaściwe wykorzystanie przestrzeni geograficznej, to znaczy 
niezgodne z jej warunkami. natura.l~i. Często spotykanym pr~
kładem jest konflikt budownictwa przemysłowego lu~ mieszkanio
wego z interesami rolnictwa, 11yrażający się w lo~alizaeji in-
westycji na obesarze gleb o dobrej lub najlepszej jakości., · 

Ten proble~ stracił w ostatnich latach nieco na ostrości 
w zwJ.ązku z zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów; ochraniają
cymi grunty_orne użytkowane rolniczo o najwyższej jakości gleb 

przed zmianą typu użytkowania. .. 

1. Poetępująca koncentracja ludności w miastach cra.z prze
dłużenie okrea..1 urlopowego wzmaga zapotrzebowanie społeczne na 
tęreny rekreacyjne. Szereg obszarów :naszego traju posiada w,-
jątkowe własności krajobrazowo-estetyczne i turystyczno-rekre~ 
acyjne. ~asności krajobrazowo-rekreacyjne stanowią r6wnież pew
nego rodzaju.zasoby naturalne, choć icb wycena w kategoriach 
ekonomicznych jest nieporównanie trudniejsza od 1rl.r.l:ych zasob6w 
/jeśli w ogóle .jest motliwa/. 

w związku z poczynaniami inwestycyjnymi walory krajobrazowe 
tych obszarów ulegają w chwili obecnej intensywn!3j deprecjacji. 
Dotyczy to zwłaszcza zainwestowania wypoczynkoweg:> oraz budow
nictwa rolniczego. ·w,.budowape obiekty są potrzebne, lecz ich 
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-T _"e a przestrzenna i sposób zagospodarowania arehite~u.ra, kolftT\oń j 

je terenu szpeci krajobraz. Również do intens . 
dewastacji krajobrazll przyczynia się nadmi :rw-uu.~~.em;;:~CJrw :rekreac j h erne zagęszczenie . Y nyc i na.dmie;z.:na koncentracja wypoczywających. 

nJ.e.k:1!;6l~e~h obszarach zbyt duź k . " a oneantracja wypoczywających 
nie~l totalnej degradacji środowiska geogra

je się /Pó~ysep Helski, obrzeżenia niokt6rych jezior/ Dzie-
ae:!'.1Jleitak na skutek przekroczenia naturalnej poje~ości • rekre

tęrenu, ~w re.zultacie czego ~miany w- szacie roślin.nej 
fsr.łe1lttvwaJ'1'i"''- wygniatanie/ pociąge.ja m b mial.Ja· :nftV h k . , -. so ą nieodwracalne prze-

nrv0 omponantów srodowiska CeSIÓW detla geogra:ficz.nego /ro-zwój pro-
dow1.ska i o~;::~.::•~!/ prowadzące do degradacji całości śro-
..,. .... ___ .. ,_ .. ·_ . • go przydatności dla potrzeb rekreacji 

w •yniku przekroczenia natur 1n , - • · zd l ść . a ej pojemnosoi rekreacyjnej 
o no . samooczyszczenia, w wyniku. CZ"" 

poprazajl! sit .•arunlr:l. sanitarne. .go g'liałtown:l.e 
. WYjątkowo niebezpiecznym jest to ilnastacj i · . ~- · · · ' że szczególnie prędkiej 

w wyniku ~ytkowania r kr j · · 
obszary Park6w Narodo . . , e eacy . n ego ulegają unikalne 

. . . wych /Tatrzanski, _Ojcowski, Woliński/ . 
najcenniejsze zarówno z unkt · . · ·. . ' a 

-brazowych jak i .. _ P_ u widzenia ich walorów krajo..o 
. . '. . znaczen.a.a naukowego 1 dyd kt to z rozkładem przestrz . . ... a . ycznego. Wiąże się 

ennym·czynników ekonomicznych 1 1 . 
baza noclegowa blf k 'ć · . np. st.nie-

ll . s os _koncentracji ludności reklama 
~)'daje sit, że w -chwili obecnej należy dą. ć' d 

nowania masowego wykor stan . . zy o wyelimi-
.DI:U'odowych . ey ia reakreacyjnego obszarów parków 
- . , poprzez wyłonienie i okr 'l" . i 
obszarów o szczególnych wal h es en e w wyniku ~adań granic 
estetycz~ch i po ich zailmor:c rekreacyjno- turystycznych lub 
...__st . es owaniu skierowanie na nie ruchu. 
-....... J J'OZno-wypoczyn.kowego. Oba .. t . . . 
mrodowych i rezerwatów i zary akie nie stano~iące parków 

- pow nny jednak podlegać ochr i . pjącej na pieczołowit,.m: nad . ·. . . .· on e, pole-
~ . . zorse wszelkich zamierzeń inw ~ c,-.,.ąch,. tak, aby ich wartości kraj b . . ea .. y

uległy. deprecjacj. i lub __ .. o razowe i rekreacyjne nie . 
.· . . ·. . ~szczeniu.-

8. ·podstawowe znaczenie dla : · · 
p~zestrżeni geograficznej posi'adaj:r::~d=we~ .:ykorzystania 
"opinie" :fizjograficzne. Op-racowania t ans . opracowania". i 
w,rkonuje pp Geoprojekt j dy' e" znakomitej większość! 
instyt.u_ty lub zakład; g' e:::rincze opracowania wyko·nują niektóre. 

. · c- czne szkół wyśaeych St . 
ocent przydatności środ i ka · _ · • anowią one 

ovt a geograficznego wycinkcSw terenu dla 

/ 

zabudowy oraz dla rolnictwa /w opracowaniach fizjograficznych 
wstępnych/. Opracowania te są podstawą dla wykonania planu za
gospodarowania przestrzennego i ich zadaniem jest wskazanie pro
jektantowi- urbaniście najwłaściwszej formy użytkowania terenu, 
zgodnej z jego warunkami naturalnYmi. Niestety, pomimo opraco
wań fizjogra:ficznych dotychczasowa polityka resortu budownictwa 
i rad narodowych najczęściej sprzyjała szafowaniu przestrzenią 
terenów przydatnych do zabudowy, koszt-em zmniejszania area~ 
gruntów użytkowanych rolniczo. 

9. Podstawową zasadą dostosowania rolniczego użytkowania 
ziemi do potencjalnych możliwości środowiska geograficznego 
jest stoaowanie geograficzno-ekologicznego kierunkU m1ś1enia v 
rolnictwie /określenie J.Dzieżyca - 1967/. Kierunek ten daje 
podstawy naukowe dla planowej gospodarki przestrzennej. Na czoło 
wysuwa się tutaj poznanie i prawidłowe wykorzystanie warunków 
klimatyczno-glebowych, polegające na dostosowaniu do tych warun
ków rodzaju struktury i charakteru upraw. Od dawna znany jest 
fakt stosunkowo słabego oddziaływania czynników ekonomicznych 
na strukturę zasiewów; główną rolę odgrywają tutaj czynniki 

przyrodnicze, a zwłaszcza glebowe. 
Foznanie charakteru siedliska 11 aktualnego rozmieszczenia 

roślin uprawnych, wielkości nawożenia i plon6w pozwalają na 
wskazanie właściwych kierunków produkcji roślinnej i wprowa
dzenie korekty do struktury zasiewów. Im mniejsza jednostka 
regionalna, dla której qokonuje się takiej analizy, tym bardziej 
precyzyjne i rzeczowe są wnioski oraz wskazania .. Zdaje się to 
wskazywać na konieczność odejścia od stosowania ·"wskaźników dy
rektywnych", narzucających z góry określoną strukturę zasiewów, 
nie zawsze dostosowaną do zespołu warunków siedliskowych. IStnie
jące dla pewnych obszarów kraju opracowania dokonujące_analizy 
zgodności struktury zasiewów z tzw. liczbą bonitacyjną gleb wy
kazują, że wpłyW wartości bonitacyjnej gleb na strukturę zasie
wów jest szczególnie wyraźny w gospodarątwach indywidualnych, 
które.jak można sądzić posiadają większą swobodę w wyborze 

upraw. Podejście geogra:ficzno•eko_J.ogiczne posiada również pod-
stawowe znaczenie. w przypadku· prawidłowej eksploatacji trwałych 
użytków zielonych, z_tym, że czynnik klimatyczny odgrywa tutaj 
mniejszą rolę 11 główną zaś rolę odgrywają stosunki wodne. 
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Maksymalne wykorzystanie trwały~h utytków zielonych wymaga 
oprócz analizy warunków glebowych uwzg~ędnienia możliwości po
lepszenia stosunków wodnych. Rozpatrując jednak możliwości wyko
mmis melioracji należy uwz.ględnić ich wpływ na tereny sąsied
nie tak. aby nie doszło do obniżenia produktywności terenów pól 
uprawnych położonych blisko· ~eliorowanego obszaru. 

10. Działalność-rolnicza określa na bardzo dużych obszarach 
charakter i rodzaj równowagi ekologicznej .. Należy podkreślić, że 
istnieje zasadnicza różnica między pojęcięm naturalnej równowagi 
ekologicznej a ekologiczną równowagą rolną. Ideałrm byłoby taki~ 
wypracowanie ekologicznej równowagi rolnej, aby była ona jak naj~ 
bardziej zbliżona do ekologicznej równowagi naturalnej, choć z 
góry wiadomo, :t;e całkowita. tożsamość jest tu poproatu nicmożBwa. 

\ł chwili obecnej ingerencja człowieka-rolnika w stosunki 
ekologiczne zatacza coraz szersze kr~gi; często nosi ona chLrak
ter doraźny, b.ez przewidywania wpłyWu wywieranego przez niego na 
szersze otoczenie. Dotyczy to szczególnie zabiegów o silnym i 
bardzo radykalnym działaniu - takich jak zwalczanie szkodników 
roślinnych /owady, grzyby/, chwastów itp., a więc stosowania sz~ 
roko pojętych tzw. "środków ochrony roślin". 

Jest sprawą oczywistą, że całkowite zap-rzestanie stosowa
nia środków ochrony roślin w chwili obecnej nie jest ~ożliwe, 
gdyż doprowadziłoby do katastro~alnego zmniejszania plonów. 

Nie ulega jednak również wątpliwości, że stosowanie środ
ków ochrony roślin w chwili obecnej kryje za sobą poważne .:;roźby 
dla człowieka. Poza tym, obse~acje wskazują, że ich użycie nie 
zawsze jest prawidłowe, w swiązku z. cźym nie są one w pełni sku~ 
teczne a poza tym nie stanowią one jedynych dróg ochrony zespo-
łów uprawowych. 

v przypadlp.i zwalczania chwastów większą uwagę należy zwr6 ... 
cić na ich stałą lik1111idacj ę we wszystkich gospod~stwach. Wybit- ·. 
nie sprzyja walce z chwafi11tQ1 zmn'-ej szan,ie ilości miedz, przydro
ży i nieużytków, które stają się refUgiami tych roślin, skąd 
chwasty rozpoczynają ponowną inwazj ~ na okoliczne pola. r.&:aśnie 
przydroża, _miedze, przy~hac:ta, place składowe i gospodarstwa za ... 
niedbane są głównymi rozsadnikami chwastów. Likwidacja takiego 
stanu rz'eozy mogłaby doprowadzić do Zllaczn.ego zmniejszenia czę
stości stosowania herbicydów, które w wielu wypad~ch prowadzą 
clo kompletnego rozchwiania biocenozt a poza tym są 117bitn.ie 
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szkodliwe dla człowieka. /kumulacja związków metali ciotkich 
glebie/ .. Istnieje w tej substancji odpowiedmie rozporządzanie 
tinistra Rolnictwa dnia 17 kwietnia 1958 r./, niestet,-, nie-
których rejonach kraju praktycznie wcale nie stos.owane .. 

Podobnie bardzo ostroż.nie należy stosować środki chemiczne 
w przypadku walki s owadami .. Najkorzystniejszym byłob.J wprowadze
nie na szerszą skalę walki biologicznej - przy czym oprócz tak 
znanych sprzymierzeńców człowieka, jak ptaki Olładoże~ne można by 
pokusić się o stosowanie walki bakteriologicznej szcz;eg6lnie 
naglących p.rzypadkach /łatwość opylania aerozolem mud.erającym 
szczep bakterii lub wirusa/. Wydaje się, że stosowanie środk6w 
chemicznych o bardzo intensywnym działaniu nie powiano należeć 
do gestii poszczególnego gospodarza indywidua.l.n&g~ lnb wioskc
•ego •przodownika ochrony roślin", gdyż ich Wjflms:tałcenie jest 
najczęściej minimalne. Poza tym tak często ~beerEowans rozpyla• 
nie pręparatów na małej powierzchni mija się z cel~. kiedy te
rellJ' sąsiednie nie· zostały r6w.rUeż opylone .. Zmwma to do ozęste
go stosowania preparatów, mówiąc śc:f,.ślej, na.dmie.r.nie cs.ęstego .. 

Stosunkowo dużą rolę odgrywają również dla ptact-
wa, przy czym_należy uwzględnić fakt, że refugia takie po~~ 
·posiadać dość duże zagęaz.czenie.. llależy tu uwzgl.~rd6 po.tądaną 
strukttll'ę ptactwa i poprzez stworzenie odpowiednich'"warlmków 
gniazdowania /przyziemie,. krze'ftJ'e drzewa/ regul011ae ich popu
lacje. Bezpośrednio ~ tym w:ląże się konieczność a:praeowsnia od
powiednich norm zadrzewień i zakrzewień śródpo~cb. /czy.nnik 
biologiczny i hydroklima.tycm:ey- jednocześnie/ •. 

11 .. Jedeym z czy.I:Ulików obniżających wm.rt.ość p.ro:duąj.Dą 
gleb są pP.Oceay eroz,rjne, zarówno erozja wodna, jak 1 uprawowa 
oraz eoliczna .. 

Ze względu na ro, że erozja wodna obejmuje tereey o więk
szych nachyleniach /obszary pagórkowate,. wyżynne i górskiel-uza
sadnione z innych względów procesy scalen:lowe gl'unt6w muszą być 
wykoeywane na tych terenach ze szczególną uwagą, . tak, ab1 ni.e 
dopuścić do spotęgowania się e~ozji gleb /istnieją w polskiej 

·literaturze geograficznej opisy wzmożonej erozji gleb, st:ano
wiące efekt komasacji gruntów/. 

Wzrost intensywności procesów e.roz.ji gleb poza niekorzyst
D;ymi skutkami dla rolnictwa /obniżenie tys.DOśe:i poprzez mąw war
stwy pr6cbniczej/~ tworzenie nowych rozcięć eroąj.D;fch i deniwe-
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laeji utrudniających uprawę roli, zasypywanie upraw w dolnych 
ezfiści;eh stoków itp./ powoduje szereg niekorzystnych zjawlak 
dla wielu dziedzin gospodarki, jak na przykład: 

al Wzrost ilości dostarczańego do cieków rumowiska, przez co 
następuje akumulacja w koryt ach, jak i ujściach rzek. Likwi-

. dacja takiego stanu rżećzy wyma~ stałego pogłębiania rzek 
i u3~6 rzecznych /porty/. Jeśli nie reguluje się cieków, ze 
względu na. podnoszenie się koryt, następuje po pewnym czasie 
zabagnienie dolin rzecznych /utrata żyznych gleb z reguły 
meliorowanych/. 

b/ Zasypywanie niesie~ materiałem urządzeń iDźynieryjnych 1 
osiedli /drogi, rowy, sieć kanalizacyjna/. 

c/ zmniejszanie powierzchni wód stoj!!leych /jeziora na pojezie-
rZach/ i eutro!izacja tych wód. . -

d/ ~kresowe zanieoeysz_czanie wóc(płynących znoszoną z pól upraw
rqch asą mineralno-organiczną. 

· Erozja eoliczna obejmuje w kraju olbrzymie obszary, lecz 
jej badania jak dotychczas prowadzone są w minimalnym zakresie, 
tak, że niewiele można tu o niej powiedzieć.· Polega ona na zwie
waniu z pól waratwy bogatej w humus, co obniża żyzność oraz raz
wlewaniu wydm i zasypywaniu niesionym· piaskiem sąsiednich użytków 
roląch i osiedli /fragmenty Równiny Kurpiowskiej, powiat turec..o 
ki w woj. poznańskim itp./. 

Walka z procesami erozji gleby prowadzona być musi poprzez 
fachowe poradnictwo w zakresie struktury upraw i systemu upra
wek. Zwłaszcza dobór lokalnych upraw, wymagających częstego 
spulchniania gleby rokuje tutaj duże nadzieje /np.truakawki na 

· PÓjezierm Kaszubskim/. 
1fa pogorszenie jakości kompleksu .glebowego wpływają również 

emitowane przez przemysł związki chemiczne i pyły. Pyły, riłasz~ 

cza w rejonach silnie uprzemysłowionych pokrywają grubą warstwą 
_gleby, ponadto zawierają związki toksyczne /np. Pb, żn/, co do~ 
prowadza do kumulacji tych związków w glebie. Odbija się to ne
gatyWnie na produktywności i jakości gleb orai uzyskiwanych z 
nich prodUktów. Ze względu, źe zagadnienie to dotyczy raczej 
problematyki zanieczyszczania środowiska, w tym miejscu jest 
_tylko sygnalizowane, nie zostanie natomiast omówione szerzej. 
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12 .. Dużą rolę zachowaniu ży~ości gleby posiada zacho-
wanie jej prawidłowej struktury. Najpowszech.l'liej niszczenie 
struktury gleby w kraju zachodzi na skutek stosowania zbyt 
ciężkiego sprzętu lub zbyt częstego ugniatania gleby. Posia
da t_o ·zwłaszcza dute zl'.aczenie 1?-8 glebach zbudowanych z ma
teriałów spoistych /ciężkich/, gdzie wytwarza się swojego ro
dzaju błędne koło .. Duża spoistość gleby zmusza do stosowania 
ciężkiego sprzętu, ze względu.m znaczny opór etawiany przez 
glebę w czasie uprawek .. Ciężki sprzęt powoduje z kolei zwięk
szenie zwartości gleby, co zmusza do stosowania cięższego 
sprzętu itp., a właściwości strukturalne gleby, zwłaszcza po
r,owatość, ulegają stałemu pogorszeniu .. R?wnież stosowanie na
wozów sztucznych, których skład chemiczny nie jest dostosowa
ny do właściwości chemicznych gleby przyczynia. się do niszcze
nia jej struktury i zmian właściwości chemicznych. Ostatnio 
coraz częściej spotyka się z sygnałami o potęgującym się zaso
leniu gleb /zwłaszcza na. Xujawach/, w .dużej mierze spowodowa
nym przez kumulację związków sodu- pochodzących z nawozów 
szt-ucznych. 

13. Reali:zacja prawidło'Wego ·gospodarowania przestrzeni'_ 
geograficzną wymaga powołania na wzór innyeh cenh.•alnych urzę
dów odpowiedniego organu państwowego oraz skodyfikowania od
powiedni-ch przepisów prawnych. 
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III. P r o Q l e m Y o c e n Y właściwego gospo-

d a r o w a n i a zasobami wodnymi 

1. Podstawow;ym problemem gospodarki zasobami wodnymi jest otwie
ra:Q,ie się ·między .stale rosnącym zapotrzebowaniem na wodę o veyso
kich walorach użytkovr.ych a utrzymywaniem się istniejącego stanu. 
zasobów, jednak z pevncymi recesjami regionalnymi i lokalnymi tak 
pod względem ilości jak i jakości. Sytuacja taka może zagrozić 
nadmiernym wyczerpywaniem zasobów wodnych, co zakłóci równowagę 
środowiska geograficznego ora~ działalność gospodarczą człowie
ka. 

Jeżeli pominie się zagadnienie wpłyvlU sezonowych zmian w . 
zakresie alimentacji wód na kształtowanie się zasobów wodnych, . 
któremoże być rozwiązane części9wo zwiększeniem retencyjności 

wód powierzchniowych, należy stwierdzić, że głównym czynnikiem 
regionaln;ych .i lokaleych recesji jest _nieprawidłowa działalność 
gospodarcza człovneka. 

W odniesieniu do .• wód powierzchni.ovcycłi następuje to na sku-
tek zakłócenia obiegu wody, a mianowicie ogólnego. zmniejszenia 
efektyv.ności'odnawiania zasobów przez uruchomienie szybkich spły-· 
wów powierzchniowych głównie z powodu niewłaściwego ustawienia 
melioracji. wodnych,' zmian w szacie roślinnej oraz ._kanalizowaniu 
i pogłębianiu koryt rzeczrzych. Do najważniejsz;ycb. zagadnień zwią
za.rcycb. z melioracjami należy stała ich konserwacja oraz właściwe 
ich wykorzystanie .. 

W zakres.ie wód podziemnych żmnie_jszanie zasobów nast~puje 
głównie na skutek rosnącej odbuP.owy górniczej i lokalizacji prze
mysłu wodochłonnego na obszarach charakteryzujących się stosun
kowo małymi zasobami wodnymi. 

2. Eksploatacja wsżystkich zasobów wodnych powinna·być zsynchro
nizowaną z ich odnawialnością. Odnawialność wód rzecz.rcych jest 
bardzo szybka. Stąd też zmia.rcy zasobów wód rzecznych są łatwe do 
określenia i praktycznie w prognozowaniu warUIL~ów wodnych zagad
nieniP. to nie powinno sprawiać większej trudności. 
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Znacznie gorzej przedstawia się określenie odnawial-
uości wód jeziornych, które stanowią ważne z punktu widzenia 
środowiska geograficzne~o naturalne zbiorniki retencyjne .. Projek
towane w tym celu badania wi~ opierać się na wnikliwej anali
zie dan;ych vr,yjściowych uzyskanych bezpośrednio z obserwacji tere
nowych .. Wymaga to zwięlrszenia ilości punktów pomiarow;ych. · 

Określenie zmian wielkości zasobów wód podziemnych dla po
szczególnych ich poziomów jest bardzo zróżnicowane i praktycz~ 
nie obecnie nierozeznane. Istotą właściwej gospodarki zasobami 

wód podziemnych jest ścisłe powiązanie eksploatacji określonego 
poziomu wodonośnego z jego okresem odnawialności. Nadmiar eks~lo
atacji może doprowadzić do przeeksploatowania danej warstvcy wodo
nośnej co prowadzi do naruszenia naturalnego bilansu t1ch wód. 

W celu określenia zmian wielkości-zasobów wód podz.ielillzych 
należ;y rozpatrywać źródła ich zasilania oraz okres ich odnawial-
ności. Kształtowanie się naturalnego środowiska geograficzne·go 
uzale'żnione jest głównie od cało.ś'ci wód powierzchniow;ych łącznie 
z pierwszym. poziomem wód podziemnych! 

~ródła zasilania pierwszego poziomu wód podziemnych obejmują: 

a/ obszary, w których wymieniony poziom jest zasilan;y bezpośredT 
nic cpadami'atmosfer:yczcym.i, 

b/ obszary zasilane także opadem, al.e występ_ującym na innym ob
szarze; jest to zasil~ie pośrednie.-

Pierwszą grupę obejmują tereny o korzystnej filtracai,któ
ra charakteryzuje się nie tylko korzystnymi warunkami litogra
ficznymi, ale również istnieje możliwość bezpośredniego zasila
nia wodami opadowymi. warstwy wodonośne~~ W ·drug:±m ·przypadku po- . 
wierzchniowe wars't':.-y są pod względem litolog:j.cz.rcym niekorzystne 
dla filtracji. Obszary alimentacyjne warstw wodonośnych znajdują 
się w pewnej odległości od danego obszaru. Powoduje to przedłu
żenie Gzasu zasilania danej warstwy wodonośnej. 

Jeżeli cnodzi o odnawialność zasobów wód podzieiiJAYch na
leży stv:ierdzić, że zagadnienie to aktualnie w naszej gospodarce 
wodne·j ma charakter wyłącznie teorętyczey. Jednakże stale wzras
tająca eksploatacja wód narzuca koniec'Zność podjęcia niezwłocz
nie szerokich badań w tym kierunku, które w perspektywicznym 
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rozwoju stają się zagadnieniem vdelkiej wagi. 
Z ojn,.:nvialnością z,:1sob6r:;,· wodnych z~~·iąza."lJ jest probler:::.em vrieku. 

wod;y. Biorąc uwagę podziemne zakv:alifi~owane do pierw-
szet';O poziomu, n:.ożna prz:ipuszo,zać, że ic:2 odnavlialność kształ
t~je si~ następująco: · 

v:iekowo i w jsz;ybciej odnawialne są wody z~;i:iZane 

z dolinami i pradolinami. Również niektóre obszar;y vr;ysocz;;z
no~·:e predysponowane po1 wz:.:;lędem. li tolo~icznym mogą mieć po
dobn:y charakter odnawialności zasobów wodnjch. frze~sta~ione 
przypafu~i ~ożna określić ja~o zasoby łatwo odnawialne o sto
sunkowo znacz~m ruchu wody. 

b/ W przypadku występo>7ania warstwy wodonośnej pierwsze.;o pozio
mu na znacznJch głębokościach lub odizol01."lania jej od po7:ierz
cb.ni warstwami nieprzepuszczalnyrni,. woda podziemna jest w 
mniejszym ruchu. Odnawialność tych zasobów trwa dłuższ;y okres 
czasu, a tym sa!ll.:ym wiekowo jest o wiele starsza niż grupa •v;;
tnieniona pov.ryżej .. 

c/ Trzecia grupa ooejmuje wody związane z torfowiskami terenami 
bagiennymi. ~ody te są niemal w bezruchu, w związku z czJm 
odnawialność ich jest bardzo utrudniona i długoterminowa. 

Przedstawione w zarJsie ogólDJm po~ższe zagadnienie wiąże 
się przed.e wsz;yst::im. z odnawialnością zasobów wód pov!ierzcb.nio
wych i podziemnych pierwszego poziomu. w gospodarowaniu zasobami 

· woa.n,mi, poruszone zagad!'l..ien.ia stają się istotne w odniesieniu 
do.głębszych poziomów wodonośizych. 

Dold:adne rozeznanie sygnalizowan;ych problemów wymaga podję
cia bezzwłocznie szczegóło~~ch badań kompleksowych~ Badania te 
powi~ także określić obszar, alimentacyjne poszczególn3ch po
ziomów wodonośnych oraz zapewnić im·właściwą, gospodarczo uzasadnio
ną ochronę przed szkodl~w,m.1 zanieczyszczeniami. 

3. Rosnące trudności w zakresie iaspol>:ąj.enia zapotrzebov.rania 
na wodę konsumpcyjną koncentrują się w ośrodkach miejskich i to 
głóvŁnie dnżych. 3ą one ~nikiem: 

al stałego wzrostu zapotrzebowania na wodę pitną na głowę lud-· 
nosci; w .latach 1960-80 przewiduje się blisko dwukrotnJ wzrost; 
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b/ zwiększenie się liczby ludności miejskiej~ 

c/ skupianie przenzysłu w ośrodkach m.iejskicht co powoduje nie 
tJlkO zwiększanie się eksploatacji zasobów wodncych, ale rów
nież przez niewlaściwą gospodarkę ściekową jest głów~m źród
łem. zaniecz-;yszczeń wód w obrębie miast. 

Trudności te pogłębia nadmierna eksploatacja pierwszego po
ziomu wód podzie!Ii.Izych występująca na obszarach per-;yfer-;yjDJCb. 
duż;ych miast zajętJch przez budownictwo ind-;ywidualne nie powią
zane z siecią wodociągową oraz eliminacja części opadu atm.osfe
r;ycz~go z naturalnego obiegu występująca na obszarach o zwartej 
zabudowie uzbrojonej w pełl:i;J s-;ystem kanalizacji .. 

Odrębną sprawą jest niedoinwestowanie gospodarki komunal
nej w sieć wodną'na skutek prze:~oczenia wielkości progov.cych w 
zakresie infrastruktury, zaopatrzenia w wodę oraz sieci kanali
zacyjnej, co prowadzi do zakłóceń funkcjonalnych oraz nadmiernego 
zczerp;ywania loka~ego poziomu. 

4. Ocena potrzeb wodn;ycll przemJsłu z pun..l.ctu widzenia prawidłowej 
g0spodarki zasobami wodn;ymi, a w szczególności realizacji odnOWJ 
natural..o:;ych zą.sobów wodnych wykazuje, że właściwa lokalizacja 
zaZladów p.rzencysłov;:;ch prowadzi do !alD.D.iejszenia zasobÓw lok.alizych 
i pogarszania ich jakości pop"rzez zanie cz:·szc zenia, co daje w wy

niku dezo~gan.izację .nat;uralnego Sj'Stemu wo~ego. Należy t.u zwx6-
cić uwagę przede wszyst.:.eim na słabo rozwijające się zastosowanie 
techn.o:ogii utlożliwiającJch zaoszczędzanie wody na jednostkę 
produkcji oraz nieprzestrzeganie wymogów stawianych :przez :prawo 
wodn.e lokalizacji za kła d.ów :przemysłowych należących do pi·erwsze j 
grupy, to jest tych, które :pobierają lub zrzucają ponad 40 tJs. m3 
wodJ lub ścieków. 

Lokaiizac ja przewidJwan;ych w planach perspektywic·zzzych no
wych obiektów przemysłovcych, zwłaszcza jeśli chodzi o zakładJ, 
których produkcja jest ba~dzo wodochłon.n.ą lub zrzut-;y ścieków 
mogą stanowić :poważne, potencjalna iródło zanieczyśzcze~ wymaga 
dokonania szczegółowych studiów ~drologiczzzych i.hyd.rogeologicz
nych opart-;ych .na co najmniej kilku sezonowych obserwacjach te
renowych celem· określenia zmian $tosunków wodnych oraz ich wpływ 
na środowisko geograficzne. 
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5e Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa nie prowadzi do zasadni
CZJCh zmian bilansu wodnego. Ocena potrzeb wodnych rolnictwa i ich 
zaspokojenia sprowadza się do trzech grup zagadnień: 

a/ Zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej i inwentarza wykazuje 
braki regionalne wynikające z niedoinwestowania poboru z zasobów 

wód podziemn;ych. 

b/ Realizacja potrzeb wodnych dla użytkPw zielonych vzykazuje mimo 
poważnych nakładów na· melioracje niską efekty~ność na skutek nie
właści~ego ich utrzymania i zagospodarowania. 

c/ Realizacja zwiększony.ch potrzeb wodnych uprawy gruntów ornych wy
wołana wzrostem plonów a wyrażająca się ubytkiem odpływów na sku
t.ek zwiększonego parowania w;ykazuje .niedobory wywołane wpływem 
zmian w ilości opadów atmosferycznych oraz niewłaściwego ustawie
nia melioracji i przystosowania typu uprawy. 

Należy zwrócić uwagę, że istotnym czynnL~iem zmian jakośc~ 
zasobów wodnych stanowiących poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia 
użytkowników jest stosowanie środków chemicznych w rolnictwie, które 
przenikają do wód podziemnych. 

6. ZmianJ jakości zasobów wodnych związane z niewłaściwą lokaliza
cją przemysłu i brakiem oczyszczalni wykazują dwojaki charakter: 

al Stale zanieczyszczanie wód głó\v.nie powierzchniow;ych różnymi 
ściekami, stanowiącymi produkt uboczny zakładów przem;ysłowych 
i gospodarki komunalnej. 
Mimo, że teoretycznie·i technologicznie ten rodzaj ścieków jest 
stosunkowo łatwy do okreŚlenia stanowią .one na skutek braku urzą
dzeń oczyszczających oraz niew&aściwej ieh konsekwencji poważne 
źródło zanieczyszczeń. . 

b/ Ścieki awaryjne, którJCh nie można określić ilościowo stanowią 
główne niebezpieczeństwo dla biologicznego życia wód powierzchnio
wych i życia ludzkiego. 

Te rodzaje zanieczyszczeń wód, które przedstawiono w grupie 
pierws~ej są przedmiotem szczególnego zainteresowania w gospodarce 
wodnej. Zanieczyszczenia te dz,ielą się .na: 
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ścieki ~~magające oczyszczenia, 
- wody dolowe zasolone, 

wody pochłodnicze, c.o do których prz:y jm.uje się, że .z!ie ·;t;ymagają 

oczyszczenia. 

Według planu perspekty'iiicznego gos;?odar.tti ·;,od.nej a..>ctualn.e na 

terenie kraju /łącznie istniejących. i planowanych/ istnieje 16ó2 

ośrodków zanieczyszczeń wód. 

K~asyfikację obecnego i perspektywicznego poziomu czystosc~ 
wód oparto o normy dopuszczalnych st~zeń wskaźników zanieczyszczania 
przyjmując 5 klas czystości wód: 

1. dla życia r.yb łososj.owat:ych, 

2. dla :potrzeb ;komunaleych, 
3. dla potrzeb rolnictwa, 
4. dla potrzeb przemy~łu /podstawowa norma jakesci/, 
5 .. wody silnie zaniecz;yszczone nieodpowiadające powyż..;z:,·n rodzajom. 

uzytkowania. 

Aktu,alnie resort ~ospodarki wodnej kontroluje pod·v;z;lędem 
zanieczyszczeń rzeki o łącznej długości 21 300 km, z czeso ? 075 larr 

prowadzi wody nieod:powiadajlce obowiązu,jąc;ym no=r::om cz:ystości. Odra 
.na całej swej długości ma większe za..nieczz;szcze.nie .niż dopuszcza 
klasa 4. \7isła jest silnie zanieczyszczona już pov.';)'żej zbiornika 
w Goczałko•·;icach; utrzymuje normę· podstawową jedynie .na kilku od
cinkach. Natomiast Warta ;Jedynie na około 50% długosoi odpo·.~:iada 
klasie 2 i'3. 

GłóWicym przedsięwzięciem w zakresie ochro.D.J wód p::zed zanie
czyszczeniami jest pl'1ojektowany rozwój inwes't;)lcji zwią.zacyc.b. z bu
dową i ~~owocześ.nianiem oczyszczalni ścieków. Obecna przepusto~ość 
działających urządzeń oczyszczając:~ch ścieki wynosi 1,53 mld m.3 na 
rok, co stanowi 58,2% całej ilości ścieków ~uagając~ch oczyszcza
nia. W planie perspektywicznym na rok 1985 przewiduje się budowę 
szeregu· oczyszczalni, głównie grupowych lub ce.utralnych, lctó.ra w 
ogólnym nakładzie inwestycyjnym zam;yka się kwotą 47 mld zł.Buma 
ta nie obejmuje nakładów inwestycyjnych związanych z urządzeniami 
do podczyszczania Ścieków odprowadzających je do ::1iejs~~icb. urzą
dzeń kanalizacyj:o;ych. · 
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Odrębnym zagadnieniem zmiany ja~ości wód rzecZDSCh jest ich 
ochrona przed nadmiernym zasoleniem. Dot~cz~ to głównie Odr~ i 
Wisł~. Uregulowanie tego problemu wiąże się z głównsmi planami pers
pekt~wicznego uporządkowania gospodarki wodnej na ~mienionych rze
kach., 

?a Obowiązujące u nas aktualnie prawo wodne obejmuje prakt~cznie 
całość gospodarki wodnej. W ogólnym ujęciu zasadą polskiego prawa 
wodne6o jest prawidłowe gospodarowanie istniejąc~mi zasobami wód 
powierzchniowych i podzie~ch, ab~ nie narusz~ć naturalnego bilansu 
prz~rodniczego. 

~większenie racjonalności ~korz~stania zasobów wymaga: 

a/ Uporządkowania cen za 1 m3 wod~. Cennik ten winien b~ć zróżnico
wany tak, ab~ zakład~ przemysłowe, które potrze~ują do cyklu 
produkcyjnego znaczne ilości wody płacił;y stawki naj~zsze, co 
ma Uzasadnienie ekonomiczne, gd;yż zmusiłob;y do wprowadzenia osz
c~ędnościowycb. technologii w zakresie gospodarki wodnej zakładu. 

b/ Ustalenia w obrębie miast właściwej hierarchii potrzeb wodn:ych. 
Na pierwsz~m miejscu należ~ postawić zapotrzebowanie gospodarki 
komunalnej, w drugiej zaś kolejności te zakład:y przem~słowe, 
które w ż~ciu gospodarki wodnej danego miasta odgrywają dec:ydu
jącą rolę. Zagadnienie to winno b~ć opracowane w oparciu o szcze
gółową analizę stosunków wo~ch danego obszaru w ujęciu komplek
so\v:ym. Badania naukowe, kierunkowe wi~ b;yć w~ykonane w jednoli
t:ym ujęciu dla poszczególn:ych regionów. 

c/ Prawidło1f.'e określenie odpowiedzialności w formie kar pieniężDSch 
za zaniecz;yszczenia wód w:ymaga podniesienia ich do 'tego poziomu, 
ab;y przedsiębiorstwa b:ył;y zainteresowane w;ykorz:ysteniem odpowied
nich funduszów na uporządkowanie gospodarki wodnej z~~adów. 

8. Prace badawcże w dziedzinie gospodarki zasobami wodnymi mają u 
nas charakter wycinkow:y. Brak jest kompleksowych studiów nad wszyst
kimi elementami obiegu wody w ujęciu systemowym zawierającym ele
menty rachWlku ekonomicznego. W rezultacie rozproszenia prac brak 
jest jednolit:ych kr~teriów wycen:y szkód powstałych w wyniku zabu
rzenia obiegu wody oraz niewłaściwego zaspokojenia potrzeb uż;ytkow
ników. Analiza s:ystemowa winna być w szczególności zastosowana do 
badania lokalizacji obiektów przem~słovcycb., budowy zbiorników reten
cyjizych, kopalnictwa odkcyvrkowego i melioracji wodnych~ 
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IV. P r o b l e m y oceny w Y k. o r z Y s t a n i a z a s o-b ó w m i n e r a 1 n :y c h 

1. Wykorzystanie zasobów mineraln:ych ·est . , 
ników rozwoju ekonomicznego kr . R' J , ~e~m z głovmych cz;yn-
nakł d . aJu. o~noczes~e Jednak zasoby te 

· a aJą na proces gosuodarowania · . 
wynikają z rzadkości s~o c', . zasadnl.cze ogranl.czenia, które 

. . . w o.v ml.neraleych oraz nakład' . 
z J.Ch poznawaniem i uCiosJ.:;ępnianiem N l . , . . , ow zwJ.ązaDSch 
d " "'·a ez;y rozrozmc w zwi" , t Wa typ;y ograniczeń: fiZ''C'?: - . . . c1:ZKU z ;ym 

v ~ne J. SpOłeczno-ekonomiczne o~ • • 
:fizyczne dotJI<!ZJ' wielkości zasobów uż t"'czn . " oranl.czenl.e 
stanovlią one progi "" rozwoJ·u . ? " ych oraz l.ch dostępności; 

' · poszczegoleych dział' o- . • 
rych pokonywanie wymaga p s t ow oOSpodarkJ., któ-

0 ępu w zakresie prac odk · 
technice w;ydob;ycia i przetwarzania 0/0"'ranicz . r;ywczych oraz 
miczne zawężają możliwości e' l • ~. ema społeczno-ekono-
WZ"'"lędu na k . , , - .LCSp oatac.Jl. surowcóv.r mineral.n;ych ze 

o onl.ecznosc ocnroey czł . k 
jakości środowiska; tworzą . owJ.e a ora~ utrzy~anie wysokiej 

one bariery dla dzl.ała1nosci gospodarczej& 
Sz:ybkp rosnące zapotrzebowanie na surowce mi . 

stawowe tworzywo produ..~C""'J·ne któ . neralne Jako pod-. 
. v ' re stanow2 ponad 75% . surowców zuż;ywan"'ch . . ' " wsz;ystkJ.ch 

·-v przez przemysł z iednej t 
nieodnawialny charaktAr -h h " s rony' a z drugiej 

. ~ ""c zasobów oraz znaczn ~ ~'. . . 
powoduje działalność a-órn. , . e .... aourzenl.a Jakie 

. o . 1.cza w srodowisku da · . 
cz;y· dylemat gospodarki . Ją w vcyniku zasadni-

surowcoweJ. 

2., ,Post_ęp jaki się, dokonał .w ciągu ostatnl."ch 
odkr~c d h 25 lat w z~~esie 
• . V uz;yc złó~ węgla koksowego i brun ~ ~ . 
zelaza, miedzi . cynku i ł . . avneoo, gazu ZJ.emnego, rud 

' · 0 OWl.U;,. soll. kuchenneJ· s 1· t 
siarki, bar;ytu a tak· , · ' o l. po asowej, 

' ze surowcow skalnych · , . 
r.owcowe kraJ· u i t· · . WJ' JasnJ.ł perspektyw:y su-

ą worzył podstawy dla la . 
rowców mineralnych ora· d . P nowego rozwoJu .ba_z;y ·su-

z spowo cwał korzystne · 
prze.m:ysłu. l:~imo to nadal ... ~-;ystę . . Zml.a.p.;y w zaopatrzeniu 

. PUJe, a nawet wzrasta 0 t ,, 
mu surowcowego. Wyraża się t t ł . s rosc proble-

0 s a ym spadkJ.em d · ł 
nych w zaspokojeniu potrz b - u Zl.a u surowców włas-

. . e wewnętrzn;ych na rz · . 
c ja taka w;ynika ze zna c . t . ecz l.mportu. S;y·tua-

zne J ma erl.ałochłonn · · .. 
łowej na skutek niskieg - . . . OSC.l. produkcJJ. przem;ys-
60-t;ych nie uległa wię'o pozl.om~ stosowanej techniki, która od lat· 

. . ~sz;ym zml.anom. Jednocześni b t . . , 
.n1.e zastępowanie defic;yto h . , e z :Y słabo ros-
. . . . . - . w;yc surowcow produktami s;yntet;ycznym{. 

.Nl.e wdaJąC się bliżej w zagadnienie -
PolskJ. należy stwierdzić . . rozpoznania surowcowego 

' ze warunkJ. geolo?iczne wskazują na możli-
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wość odll:::rJ'cia wielu złóż surowcoWj'ch głównie w oparciu o rozszerze
nie i przyspies~enie badań geologicznych zwłaszcza na Niż~ i pół

noc~ kraju. Dalsza intensyfikacja poszukiwań gęologicz~ch, uściś
lenie kr;yteriów kwalifikacji vlielkości i Wj'dajności z;Łóż oraz 
zmniejszenie ryzyka oce~ wielkości zasobów złóż stwarzają przes
łanki dla dalszego powiększenia znajomości mineralnej baz;y surow
cowej .kraju., 

Długotrwałość wysiłków w zakresie prac badawczych spowodowa
ła, że problematyka ·vzykorzystania zasobów surowc?w mineralrcych 
jest w Poisce o wiele lepiej znana ni$ problematyka wykorzys.t-ywa
nia inn-ych zasobów środowiska. stąd te"ż pominiemy zagadnienie stanu 

·rozpoznania bazy _surowcowo-mineralnej i charakterystyki wydobycia 
surowców. 

.3. Eksploata c ja złóż surowców mineralrzy ch narusza strukturę i. 
równowagę środowiska geograficznego głównie na skutek ubytku pew
n-ych mas skalrzych~ Wybieran.;ie złoża powoduje obniżenie powierzchni 
i zmianę morfologii terenu, zaburza stosunki h-ydrogeologiczne .oraz 
wodno-powietrzne i gospodarkę wodną w-glebach. Prowadzi to do narusze
nia stabilności powierzchni pod osiedlami i i~mi obiektami zagos
podarowania i powstawania szkód górnicz-ych. Szkody takie '~stępują 
w dużych zagłębiach górniczych: w Górnośląskim Zagłębiu \;ęglov.rym, 
Śląsko.,-K:rakowskim Zagłębiu KruszĆoWj'm, Kujawskim Zagłębiuwęgla 
orunatnego i r.ud t elaza, w Częstochowskim oraz w Staropolskim 
Zagłębiu rud żelaza. Następuje też zrzucanie przez kopalnie.do rzek 
/Odr;; i Vlisł-y/ dużej ilości wód skażonych, przeważnie zasol~IIJ'Ch 
i za?ieczyszczonych. 

Odmie~ie·kształtują się szkody wyrządzane przez kopalnie 
podziemne i przez kopalnie odkrywkowe. 

W odniesie~iu do ~opalnictwa p o d z i e m n e g o doświad

czenia poiskie odniosłj dość poważne sukcesy w zakresie utrzymania 
stabilności powi~rzchni ponad w;yrobiskami górniczymi dzięki stero
waniu ruchami górotworów poprzez pozostawienie odpowiednich fila
rów ochro~ch, właściwe wybieranie złóża oraz stosowanie posadzki 
piaskowej. Wymagało to jednak rozbudowy kopalni piasków po.sadzko
wych o wydajności około 50 mln m-' na rok i rozbudowy ~ieci kolejo~ 

.wej. Spowodowało to jednak wtórne szkody związane z wylesieniem pew-

- 2? 

nzych obszarów wokół GOF-u. 

Trudniejsze jest zapobieganie s~kodom w kopalniach płytkich, 
a najtrudniejsze w przypadku kopalnictwa soli k~ien-~ej eksploatowa
nej przez ługowanie otworami wiertn~czymi z powierzchni& Prowadzi 
to w pewn-ych prz;ypadkach do tworzenia się sło.n;ych stawów przez po
łączenie wód powierzchniowych z wodami krążącymi w złożu sol~m. 

Górnictwo o d k r ~ w k o w e prowadzi natomiast do zakłó
cenia morfologii terenu i niszczenia kompleksu glebowo-fizjogra
ficznego. Tereny takie zostają obniżone i przekształcone w pofałdo
wane ró·wni.n;y lub lejowate żagłębienia .. 

Do najtrudniejsz;ych zagadni~ń związa~ch ze szkodami stanowi 
naruszenie. stosunków wodnych. Spowodowało to na pewnych obszarach 
zmniejszenie retencji opadów w· strefie zasięgu systemów korzenj_ow;ych 
roślin, a co za t;ym. idzie ko.r;tiecz.riość zmian;y l<.)lltur .roln;ych .. Powsta
ły też trudności z zapewnieniem ludności i przem-ysłowi dostaw wody .. 
Udział w tym, mają również niepravJidłowo likt.vidowane otwory wiertni
cze w;y1con;ywane dla potrzeb geologii. 

Czynnikiem zmniejszając-ym szkody górnicŻe jest szeroko prowa
dzona akcja rekultywacyjna, która pozwoliła na pe\vnych obszarach 
na w-yrówrianie_terenu, zasilanie dawnych wyrobisk, a nawet przeksz
tałcenie ich w obszary rekreacyjne. 

Istniejące przepisy nakładające na rady narodowe obowiązek 
czuwania nad tym, aoy kopalnie oddawały teren zagospodarowany, 
a przynajmniej. zrekultywowany, wymagają właściwej realizacji. 

Prawidłowa analiza korz-yści eko~omiczn;ych, które przynosi 
eksploatacja zasobów mineraln;ych wymaga nie tylko zmniejszenia ich 
o wielkość kosztów rekult;ywacji, lecz także wzięcia pod uwagę tych 
korzyści, które został-y utracone w wyniku v~łączenia pewnsch obsza
rów z eksploatacji :r;oolnej. Brak jest v1 tym zakresie właściw;ych metod 
kompleksowego rachunku ·ekonomicznego. Przepisy prawne i baza inst-y
tucjonalna prawidłowo regulu;]ą w tym zakresie gospodarkę surowco
wą, brakjest jednak ich konsekwentnej .realizacjie 

.4. . Racjonalne gospodarowanie zasobami surowców mineraln;ych wy
maga rozwiązania podstawowej sprzeczności jaka zachodzi między 
dążeniem do minimalizacji st.rat stirowców m.ihera.lr.:.ych w procesie 
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eksploatacji górniczej, a dążeniem do zmnie~~zenia szkód górniczych 

w środowisku geo~rafiCZD3m• 

Znaczne straty surowców mineralnych powstałe w procesie wydo
b;ycia wynikają z konieczności pozostawie~a· części złóż w po-staci 
filarów ochro~ch dla utrz;ymania stabilności powierzchni, ochrony 
źródeł wód oraz bezpieczeństwa prady górników. Racjonalne·sterowa-
nie działal~ością górniczą zmierza do zmniejszenia tych str~t.przez 
odzyskanie strat zawart;ych w filarach ochronn;ych, surowców zmagazy
now~ch na starych hąłdach oraz przez kompleksowe·w;ykorz;ystanie 

złóż. 

Lista hałd odpadow;ych obecnie eksploatowazcych jest obszerDB. 
i. zawiera w;ykorz;ystanie mułów węglovr.ych, zwałów· odpad.ow;ych kopalni 

· rud c;ynku 1 ołowiu, w;ypallków pirytovcych, żużli, związków wapnia i 
inrzych. Ich wykorzystanie prz;ynosi nie t;ylko oszczędności surowców 
lecz także likwidację nie~ż;ytków zniekształcając;y~h krajobraz. 

Znaczne efekty uz;yskuje się równie.ż .dzięki· eksploatacji ko
palin towarz;yszących, takich jak łupki ogniotrwałe, okruchy cz;ys
tego dolomitu, iły montmorylloDitowe, łupki ilaste i inne. Istnie
jące przepis;y górnicze oraz prawno-finansowe ułatwiają organizowa-· 
nie eksploatacji kopalin towarzyszących. 

Należy również dodać, .że zagadnienie minimalizacji strat 
jest szersze i wiąże się z właściwym gospodarowaniem surow~ami 
mineralnymi w procesie obrotu towarowego, przeróbki' oraz kierowa
nia popytem prod\lkc;yjnymprzemysłu. 
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. V. :P r o b l e m y o o e n y g o s p o d a r o w a n i a 

z a.s o b a ~.i b i o s f e r y 

1. Zasoby biosfery należą do zasobów odnawialnyo.hil ale tempo 
i sposób ich odnawiania zależy nie tylko od samoistnych 
sił tkwiących w.środowisku geograficznym, lecz od zamie
rz?nej d2jiałalności gospodarczej i innej człowieka oraz 
.pewnych.c~ynnik6w ubocznych spowodowanych nieświadomie tą 
dz-iałalnością. 

Pod poj~ciem "zasoby biosfery" lub "ząsoby przyrody 
żywej" rozumie si~ pewne. utwory ·kompleksowe, .zwykle przewod
nie w ~ajobrazie oraz ich elementy składowe,.niekiedy.nawet 
niskiego rz~d:u. 

~o zasobów biosfery zalicza.si~ przede wszystkim: 

1/ pewne naturalne lub półnaturalne b i o c e n o z y, jak 
biocenozy leśne, torfowiskowe, nadwodne, wodne, pastwis
kowe itd. oraz ioh wew.n~trzne, zwykle wielogatunkowe utwo
ry. s t r u.li:t u r a l n e /fitooenoz~,·zoocenoza, mikro.;.. 
bocenoza/ a·nawet ich 'oz~ści jak drzewostan i runo w bio
cenożach leśnych,; ruń w biocenozach łąkowych, .rybostan w 
biC)oeriozaoh· wodnych; 

2/ pewne grupy·:runkojonalne lub poziomy trofiezn,e w bioceno-. 
zach /np·. ·producenci wtórni pierwszego stopnia czyli rośli-· 
nożerna zwierzyna łowna w lesie, producenci wtórni drugie-

. go stopnia czyli zwierzyna drapieżna lub reducenci np. 
grzyby/; 

3/ populacje poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, przy
czym w wielu przypadkach gdy chodzi np. o ;rośliny jako su
rowce .zielarskie i przemysł.owe ich wartość użytkowa doty- · 
ozyć może tylko 1ewnyoh· jednostek taksonomicznych niższych 
od gatUnków, a wi~c podgatunków, odmian i :form; 

4/ pewne oz~śoi morfologiczne organizmu roślinnego 'tu.b zwie
rzęcego, jak liście, owoce, kłosy zarodniowe, korzenie, 
skóra i z~by zwierząt, przy czym niektóre z nich dają.się 
pozyskać bez zniszczenia ~a!ego organizmu, irine zaś wyma
·gaj~ zabicia organizmu •. 
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Powyższe wyliczenie zasobów podstawowych i p~wnych ich 
grup podrzędnych nie wyczerpuje jednak całej listy zasobów 
biosfery wykorzystywanych w Polsce. Przy nowoczesnym podej
ściu do zasobów biosfery oraz z uwagi na ostateczny cel ja

kiemu mają one sluzy6, wydaje się celowe rozróżnienie gospo
darowania zasobami według sposobu jakim służą człowiekowi. 

. :r~ależy· tu wymienić: 
1/ funkcje produkcyjne~ 
2/ :funkcje turystyczna-rekreacy ;lne, 
3/ :tu.nkcje.czynników odnawiają.cych i zabezpieczających inne 

elementy środovtiska geograficznego. 

2. Wśród zasobów biosfery spelniaj!łcych funkcje produkcyjne za
równo j~ko' baza surowcowa, jak i konsumpcyjna na pierwszym 
miejscu należy postawić b i o c e n.o z y leś n e. 
Zajmują one obecnie 8,26 mln ha, tj. okolo.1/3'pierwotnych. 
zasobów leśnych, jednak o daleko. idącym przekształceniu, gdyż 
na skutek rozwoju o'sadnictwa i gospodarki. rolnej .zostały 
odlesione najlepsz'e siedli;ka tj~ siedliska grądowe. Bioceno
zy leśne zostały zepchnięte na siedliska uboższe, nisko pro-

. dukcyjne. Tylko 4-5 $ naszych lasów może uchodzić za lasy wzglę
dnie naturalne. Te ostatnie skupione są_zresztą tylko w pół
nocno-wschodniej Polsce oraz w Karpatach, a ich areał niez
miennie kurczy si~ z· 'rokU na rok. 

Większość naszych lasów ma. już wtórny drzewostan, w 
70 w powierzchni niedopasowany do własności siedlisk, które 
z.ajmuje lub drzewostan o wadliwej strukturze. Są 'to przeważ:... 
nie monokultury świerkowe lub sosnowe, często atakowane prze~ 

klęski· e-lementarne. 
Zasobność lasów .w dreWno jest wprawdzie o 33 'ib wyższa 

od średniej zamożności lasów Europy·, ale szkody poczynione w 

gospodarstwie leśnym w poprzednich okresach, a zwłaszcza sy
stematyczne przekraczanie od roku 1950 o 1/3 etatu rębnego 
ustalonego na 12,5 mln m3 spowodowały,. że zapas w·chwili 
obec~ej wynosi 50 % zapasu prawidłowego. Gwałtownie obniżył 
się wiek' drzewostanów w nas_zych lasach. Drzewostany liczące 
powyżej 100 lat·występują już tyiko na 6,9 % c:;.lej powierz
c~i leśnej~. z naszych lasów pozyskiwało się.średnio rocznie 
w ostatnich latach 16,7 mln m3 drewna, ale wielkość ta w la
tach 197o-85-wzrośnie do 18 mlri·mJ. Wkrótce będą musiały być 

- :;1 

wycinane drzewostany średnio 86 letnie, co spowoduje długo
trwały brak surowca tartacznego. 

Stały wzrost powierzchni leśhej ria skutek zalesiania 
nieużytków nie przyniesie pod tym względem poprawy, a ewen
tualnie korzyści produkcyjne z tego mogą nastąpić dopiero 
w połowie następnego wieku. Na uszczuplanie naszych zasobów 
leśnych bardzo wpływają emisje gazów przemysłowych, a straty 
z tego powodu oznaczają w ciągu roku ubytek powierzchtii leś
nej wie~ości Puszczy Białowieskiej. Z tego,punktu widzenia 
niewłaściwa jest lokalizacja niektórych no\vych obiektów 
przemysłowych, np. "Azotów" w'Puławach, w sąsiedztwie komple
ksów leśnych /zakłady te spowodowały zniszczenie 3,5 tys ha 
lasów/. Obserwujemy wycinanie znacznych połaci lasu pod nowe· 
obiekty energetyczne, jak to ma miejsce w przypadku nowej 
elektrowni w· Puszczy Kozienickiej. Wynika t9 nie tylko z mar
notrawstwa, ale z nieuświadomienia sobie innych wartości ja
kie przynoszą zasoby leśne. 

3. Inne zasoby s u r o w c o w e z w i ą z a ń e z b i o-
e e n O· z a m i leśnym i to: owoce runa leśnego, grzy
by, kora garbarska, zioła lecznicze i przemysłowe, zwierzyna 
łowna i ślimaki winniczki. 

Wielkość zasobów w zakresie tzw. leśnych użytków nie
drzewnych lub ubocznych /z wyjątkiem zwierzyny łownej/ nie 
jest zinwenta.~zowana. O rozmiarach pozyskania pevme wyobra
żenie daje jedynie skup płodów leśnych przeprowadzany za po
średnictwem Zjednoczenia Produkcji "Las" .. Są to wartości 
napewno zaniżone; bo część np. owoców runa leśnego i grzybów 
trafia bezpo~rednio do indywidualnych spożywców. 'i'lielkość 

skupu wahając się znacznie w poszczególnych latach wynosi: 
owoców borówki czernicy, brusznicy, ·żurawiny od 25 do 39 tys. 
ton, grzybów - 8 tys, ton, ślimaków winniczków od 170 do 216 
ton, _żywicy - około 22 tys.; ton rocznie, ziół leczniczych 
/z około 100 gatunków leśnych/ --200 ton wysuszonego surowca, 
miodu - około 1 tys. ton. Stanowią one przedmiot bardzo inten
sywnego eksportu /o warlośct do 50 mln złotych dewizowych/. 

4. Korzystnie należy ocenić gospodarowanie zasobami z w i e 
r z Y n Y l o w n e j. Gospodarstwo łowieckie prowadzi się 
na powierzchni 29 mln ha, w tym 8 mln ha to łowiska leśne. 
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5. Podobnyoh zasobów jak biocenozy dostarczają b o o 
no z y z a r o ś l o. w e , występujące głównie jako resztki 
naturalnej roślinności w dolinach rzek, jako pólnaturalne 
zarośla śródpolne i otaczające skraj lasu, oraz jako zadrze
wienia przy szlakach komunikacyjnych. Zasoby drewna tych 
biocenozach są wprawdzie niewielkie, ale pelnią one fUnkcje 
regttlatorów stosunków wodnych, czynników wpływających korzys
tnie na klimat lokalny, jako remiz dla ptactwa i zwierzyny 
łownej .. Biocenozy te są zasobne·w pewne surowce lecznicze 
oraz ro~liny miododajne. Na około 400 gatunków leczniczych 
~stępujących w naszej florze ponad 1/5 pozyskuje się właś
nie we wspomnianych biocenozach .. ·Kryją one też cały szereg 
bardzo korzystnych genotypów roślin przydatnych do .celów 
rolniczych,. Poszukiwania czynione niedawno w kraju za nowymi 
genot:rpami roślin motylkowych przyniosły obiecujące rezulta
ty praktyczne. Wreszcie od utrzymania w biocenozach zaroślo
wych i murawowych ~icznych gatunków owadów np• trzmieli za
leży plon ważnych roślin pastewnych np. motylkowych. 

Chemizacja otoczenia oraz kurczenie się tych stanowisk 
w efekcie komasacji gruntów oraz lokalnego wypalania tych 

· biocenoz prowadzi do stałego ich zmniejszania. 
Naturalne zanikanie tych biocenoz stanowi jednak konsek

wencję intensywnego rozwoju rolnictwa w związku z czym pełna 
ich ~ohrona skazana jest na niepowodzenie. Wynikłe niedobory 
w su.rowcu zielarski.m pokryje. częściowo wprawdzie hodowla i 
tzw. półhodowla, ale dotychczas nie nauczono się uprawiać 
wielu roślin dzikioh .. 

6., Zasoby biocenoz t o r f o w i s k o w y o h obejmują 

około .1,5 mln ha torfowisk, a bogactwo złóż torfU /około 
26 105 mln m3/ stawia nas w rzędzie najbogatszych krajów 
świata .. Większość tartowisk małych jest zagospodarowana rol
niczo, zwykle jako użytki zielone. Zagospodarowanie torfo ... 
wisk łączy się zawsze ze zmianą stosunków wodnych. Zmiany te 
s~ zazwyczaj nieodwracalne. Użytki zielone uzyskane przez 
zagospodarowanie torfowisk są wysokodajne, pod warunkiem 
jednak, że regulacja stosunków wodnych została ;przeprowadza
wadzona prawidłowo, a urządzenia melioracyjne są stale kon
serwowane. Niedbałość jednak o te ostatnie w wielu częściach 
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naszego kraju powoduje, że często nie uzyskuje się przewidy
wanych zysków, a w kompleks!~ torfowiSk następuj~ pewne nie
odwracalne .i szkodliwe zmiany. W szczególn?ści na skutek 
przesuszenia. następuje wtórna dekompozycja torfu, dalej mur
szenie gleby, zanik pok::r'Ywy roślinnej, rozwiewanie górnej war
stwy gleby, osiadanie złoża, a nawet całkowite zanikanie tor
fowiska,. Zachodzi wtedy przerwanie proce.su torfotwórczego t j • 

nie odnawianie się złóż torfowych .. 
Jak to już wielokrotnie wykazano eksploatacja złóż torfo-

wych na opał jest nieopłacalna, natomiast należy spodziewać 
się wzrostu eksploatacji torfów jako surowców budowlanych, 
leczniczych oraz zawierających ważne substancje chemiczne cz.rn- . 
ne.. Do tych celów konieczne jest utrzymanie procesu torfotwór
czego tj .. zabezpieczenie właściwych dla· torfowiska stosunków 

wodnych i szaty roślinnej. 
· Pomijając zagadnienie łąkowych i pastwiskowych biocenoz 

na niżu jako wtórnych, poch~dzenia antropogenicznego należy 
natomiast zwr.ócić uwagę na l~i i pa;rtwiska /hale/ wysokogór
skie. W gospodarce całego kraju nie .odgrywają. one wprawdzie 
większej roli, ale regionalnie, tj. w niektórych częścjach 
Karpat \tykorzystywanie tych zasobów jest podstawą gospodarki 
hodowlanej. Jako px:zyklad racjonalnej gospodarki zasobami 
pastwisk wysokogórskich należy przytoczyć sezonowe przenosze
nie niemal calego pogłowia owiec ze Skrajnie wyeksploatowanych 
pastwisk w Tatrach w Bieszczady i inne .rejony Karpat, tj. w 

obszary o dużych jeszcze zasobach paszowych. 

7. B i o c e n o z y w o d n e i n a d w· o d n e związane 
są z siecią rzek i jezior. Z zasobów biocenoz nadwodnych po-· 
zyskuje się przede wszystkim trzciną oraż ptactwo łowne. 
Eks;loatacja trzciny nie. liczy si~ niestety wpraktyce z zasa
dą konieczności odnawiania zasobÓw, gdyż stosu~e się zwykle 
pozyskiwani$ trzciny jedtlocześnie na dutych .obszarach, co .. poza 
ubożeniem samych zasobów prowadzi do zniszczenia całych bi9ce
noz nadwodnych i okaleczenia krajObJ;"aZÓW W rejonach O dużych 
walorach turystyczno-rekreacyjnych. 

z biocenoz wód śródlądowych pozyskuje się wyłącznie ryby 
i raki. Ich zasoby gwałtownie maleją, a niektóre gatunki, jak. 
j~siotr, wyginęły oałkowici_e np. w Wiśle, a inne, jak losoś. 
atlantycki, są w tej rzece bliskie·całkowitego wymarcia.Gl6wne 

przyczyny zmniejszania się zasobów ryb w wodach śródlądowych 
to: zanieczyszczenia przez ścieki miejskie i przemysłowe, a 
ostatnio także spływy powierzchniowe z chemizowanych pól, wy
cinanie lasów jako naturalnego regulatora w retencji wód,. nad
mierny pobór wód z rzek, i osiedla, wtórne zmia
ny ~emperatury wody, wzmo~ony pochóa rumowiska skalnego, eksplo
atacja żwirU.i piasku rzecznego, abiotyczna zabudowa potoków 
górskich, regulacja rzek, spiętrzenia i przegrody uniemożliwia-· 
jące rozrodcze wędrówki ryb. . 

','l gespodarce zasobami rybnymi stosuje się szereg metod, 
które mają zapewnić trwałość i odnawialność zasobów. W szcze
gólności przydatne okazały się takie zasady ochronne jak: mia
ry minimalne chronią-Je osobniki niewyrośnięte, ochrona gatun
kowa, ochrona sezonowa, ustanawianie obrębów ochronnych, całko
wity zakaz połowu ryb na tzw. ości i ostki oraz zakaz stosowa
nia do P?łowów materiałów vzybuchowych i prądu elektrycznego. 
Sztuczne zarybianie wó~, zwłaszcza gatunkami szlachetnymi, 
przynosi korzyści, al 'ak wykazały ostatnie badania nie jest 
w stanie w pełni zast c naturalnego rozrodu opartego 0 swa~ 

bodny dobór osobników. Stosowanie wszystkich wymienionych.śro
dków w gospodarowaniu zasobami rybnymi przynieść może jednak 
trwale rezultaty tylko wówczas, gdy wodom przestanie zagrażać 
gl.:t~•me niebezpieczeństwo jakim są ścieki. · 

Biocenozy wód morskich Bałtyku w granicach wód terytorial
nych dostarczają ryb, a z innych zasobów ważnego surowca farma
ceutycznego; morszczynu. Na skutek wzmożonej eksploatacji oraz 
rozpowszechniania d~ tzw. zarazy oliwnej strefa przybrzeżna 
Bałtyku ubożeje w zasoby rybne. 

8. Do pozaprodukcyjnych funkcji zasobów biosfery, a zwłaszcza 
biocenoz leśnYch należy traktowanie przyrody żywej jako za
sobów, na 'których bazuje turystyka i rekreacja. Różne formy 
eksplorac~i turystycznej mogą zasoby te udostępnić oraz, tak, 
jak to bywa w sferze. produkcji, całkowici.e je wyczerpać . 
/zniweczyć/. Oczywiście turystyka opiera się na eksploatacji· 
~J~ko niektórych zasobów biosfery, zwykle odgrywających wię
kszą rolę w krajobrazie i sprzężonych genetycznie lub fUnkcjo
nalnie z innymi e lamentami śro~owiska, takimi jak rzeźba tere
nu, woda, powietrze. Różne formy turystyki i rekreacji eksplo~ 
racje zasobów biosfery umożl·iwia.ją:. 
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1/ nieskrępowane poruszanie się i W,ypoczynek w w~aoh 
dostatku zieleni, wody i świeżego powietrza, 

2/ poszukiwanie doznań estetycznych w kontaktach z osobliwoś-
ciami przyrody; 

3/ korzystanie z niektórych zasobów środowiska,. co często 
·wiąże sią .z korz~ściami natury gastronomicznej, material
n~j, a nawet emocjami sportowymi /łowiectwo, wędka~stwo, 
grzybobranie itp .. /. . . . 

nanowe gospodarowanie zasobami biosfery w celach turys-
tyczno-rekreacyjnych jako forma dzialalności·państwowo-spo
lecznej tkwi u nas w zalążkach. Jednak lokalnie lub regional
nie istnieją pod tym względem.wyjątki np. tereny parków naro
dowYch i od niedawna pewne obiekty turystyczne w województwie 
krakowskim i gdańskim opierająsię na specja1nych eksperty
zach ekologicznych.. Natomiast tzw.. plany zagospodarowania 
tu~stycznego opracowane dla większości obiektów nie są w 
stanie określić ani faktycznej odporności miejscowej przyro-
dy na masowy ru.ch turystyczny, ani lić dopuszczalnych 
kierti.nków turystycznej eksploatac bów przyrody i to.w 

· praktyce wyegzekwować., 

g., Prawidłowe gospodarowanie·zasobami biosfery· jest również 
związane z fUnkcjami, jakie pelni biosfera w zespole czynni
ków odnawiających lub zabezpieczających inne elementy środo
wiska geograficznego or~z czynników zape;m~ających.obieg 
materii i energii w przyrodzie. 

Funkcje te odgrywają decydującą rolę, gdyż stwar.za;ją 
:tundament trwalości gospodarowania wszelkimi zasobami przy

rody, w_tym także przestrzenią geograficzną. 
Do żasadniozych funkcji biosfery należą: 

1/ odnawianie zapasów tlenu /fitocenozy roślin zielonych/, 
2/ odnawianie zasobów torfU /biocenozy torfowiskowej/, 
3/ regulacja stosunków wodnYch /biocenozy leśne i torfowis-

koYte/, 
· 4/ zapobieganie lub ograniczenie erozji /biocenozy leśne, 

zaroślowe, mu.rawowe/, . . 
5/ kształtowanie klimatu lokalnego /biocenozy leśne i zaroś-

lowe/, 
6/ tłumienie halasu /biocenozy leśne, biocenozy wtórnych 

zadrzewień/, 

- 3? 

7/ akumulacja materii organicznej /wszystkie.biocenozy/ 1 
jej rozklad /mikrobiocenczy oraz niektóre ~1~ i .A. vO- zooce-
~o~y/_ jak~ warunek obi~gtl __ e~~-ergi~ -~- m~~e,rii w przyrodzie 
~ Jako głowny warunek zdrowotności środowiSka oraz jak · 
podstawa żyzności produkcyjnej siedlisk. . 

0 

Nie wdają,c się w szerszą analizą tego zagadnienia na-. 
leży stwierdzić, że dalsza nieprawidłowa gospodarka zasobami 
biostery zmieni w niekorzystnym kierunku cykl przemian bio
geoohemicznych_niszoząc·homostatyozną równow~gę ekoll)giczną 
i uruchamiając meohani.zm sprzężeń zwrotnych środowisko geogra-
ficzne - człowiek.. · · 

Należy też zwrócić 11wagę na ważną rolę, jaką pełnią pe~e 
ogran:czone zresztą zasoby biosfery w postaci rezerwatów przy
rody· Jako warsztaty badawcze. 

Z uwagi na. ·skomplikowany charakter pewnych . procesów 
długotrw~łość niektórych cyklów biologic~nyc~f- konieczno;ć 
wykonania niektórych licznych powtórzeń i replikacji _ pewne 
zasoby biostery oddane w służbę nauce muszą być należycie 
zabezpieczone, a same badania powinny się odbywać w warunkach 
kontrolowanyCh. W dużym stopniu warunki te spełniaj~ rezerWa
ty przyrody, .a zwłaszcza parki narodowe .. 

10.Dalsza.racjonalizacja gospodarowania zasobami biostery wymaga: 
1/ .wycenienia wartości przynajmniej niektórych elementów 

biosfery~ tak aby raożna ~rowadzić je do rachunku ekono-
micznego gospodarowania zasobami środowisk&· . 

2/ przyjęcia zasady poprzedzania lokalizacji n~wych inwesty...: 
ej~ przemysłowych, komunikacyjnych, hydrotaohnicznych9 
turystycznych w terenach dotąd niezainwestowanych - szaze
gólową inwentaryzację slementów biosfery i innych ele~en
tów środowiska w celu: 
a/ określenia strat jakie przyniesie inwes~cja w ·lokalnej 
· . pi-eyr.odzie oraz w jakim· stcu;miu pogorszy warunki byt~ 

we człowieka, 
b/ prognozy zmian w środowisku, 
c/ zabezpieczenia niektórych elementów przed zniszozeniem 

lub w celu ukierunkowania zmian w środowisku 
d/ wliczenia poniesionych strat do kosztów inwe~yoji; 

3/ zabezpieczenia dalszych najcenniejszych zasobów biosfery 
w rezerwatach i nadanie im statusu laboratoriów doświad
czalilych; 
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4/ stopniowego 2abezpieczenia rodzimych gatUnków roślin 
· i zwierząt w ogrodach botanicznych i zoologicznych i 

zbadanie ich pod względem genetycznym i biochemicznym . 
w celu stworzenia "banku genów" jako podstawy przysz
lych prac hodowlanych; 

5/ zinwentaryzowanie stanÓwisk roślin i żwierząt dziko 
występujących w kraju oraz ich biocenoz w celu uzyska
nia.rozezn~ia wielkości tyc~ zasobów i ich rozmiesz-

·czenta: w szczególności celowe wydaje się przedstawie
~ie rozmieszczenia flory, ~auny i biocenoz w.postaci 
przeglądowych i szczeg6lowych map analogiozU7Gb do tych 
.jakie· sporządzono dla innych elementów ·środowiska 
geografiożnego. 
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