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Abstrakt. Celem badań była analiza przestrzennego zróżnicowania cenności ekologicznej obszarów wiej-
skich w województwie lubelskim na potrzeby planowania kierunków rozwoju najcenniejszych ekologicznie 
obszarów. Analizy przeprowadzono dla gmin wiejskich (171) i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich 
(22) województwa. Ocenę cenności ekologicznej gmin uzależniono od rodzaju formy użytkowania ziemi, 
zanieczyszczenia środowiska i stopnia zdegradowania poszczególnych elementów środowiska oraz stopnia 
zachowania naturalnych elementów środowiska. W ocenie poziomu cenności ekologicznej posłużono się 
wskaźnikiem Perkala.

Wstęp 
Analiza zróżnicowań obszarów wiejskich w Polsce powinna być prowadzona na poziomie 

jednostek przestrzennych jakimi są gminy, co umożliwia w przeciwieństwie do agregacji regio-
nalnej lub subregionalnej,  ujawnienie ich skali zróżnicowania oraz wpływu położenia względem 
centrum regionalnego na proces różnicowania obszarów wiejskich [Rosner 2011].

Obszary wiejskie można podzielić na trzy kategorie, uwzględniając uwarunkowania wynikające 
z relacji w gospodarce przestrzennej [Heffner 2011]:
 – układy ściśle powiązane z dużym miastem – obszary wiejskie w bezpośrednim sąsiedztwie 

ośrodków miejskich, stanowiące często strefę podmiejską o zróżnicowanej strukturze funk-
cjonalnej,

 – strefy w zasięgu oddziaływania dużego miasta – wsie i tereny wiejskie o zadowalającej do-
stępności w sensie czasowym i infrastrukturalnym do głównych centrów miejskich, położone 
poza obszarami podmiejskimi,

 – układy peryferyjne – zwykle monofunkcyjne obszary wiejskie z utrzymującą się dominacją 
funkcji rolniczej, a w strefach z dużym udziałem lasów z dobrze rozwiniętą gospodarką leśną, 
często to tereny o istotnym znaczeniu ekologicznym; najczęściej oddalone od większych miast, 
ze słabą dostępnością zewnętrzną oraz nagromadzeniem niekorzystnych zjawisk społeczno-
-gospodarczych; ich potencjał ma charakter endogeniczny i najczęściej wynika z walorów 
przestrzeni rolniczej lub ekologiczno-krajobrazowej.
W przypadku wiejskich obszarów peryferyjnych wskazane jest wspieranie rozwoju wie-

lofunkcyjnego, a nie migracji wahadłowych. Możliwość dojazdu ludności do pracy zagraża 
wzmocnieniem tendencji depopulacyjnych, rozwój zaś pozarolniczych funkcji i związanych z 
tym miejsc pracy może te tendencje osłabić. Zapóźnione obszary, o peryferyjnym położeniu w 
1 Opracowanie przygotowano w ramach projektu badawczego nr 2011/01/D/HS4/03927 pt. Ekologiczne uwarunkowania 

i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego finansowanego 
ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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regionie często tworzą jednorodne, zwarte przestrzenne układy. W stosunku do nich wskazane 
byłoby pobudzanie współpracy lokalnych samorządów, stworzenie wspólnych ponadlokalnych 
strategii przyspieszania rozwoju w oparciu o zasoby i walory lokalne. Strategie te powinny być 
współfinansowane ze środków pochodzących spoza lokalnych budżetów. Problem systemowy 
tkwi zaś w tym, że większość tego rodzaju obszarów leży na pograniczu dwóch, a nawet trzech 
regionów [Rosner 2011].

Przyrodniczo cenny obszar to teren, na którym występuje organizm, gatunek lub zespół orga-
nizmów, lub nieożywiony twór, całe siedlisko, ekosystem, krajobraz, wyróżnione ze względu na 
ich rzadkość, typowość, użyteczność, symboliczność, walor estetyczny [Ryszkowski 1984]. Na 
obszarach przyrodniczo cennych istnieje znaczący potencjał rozwojowy – potencjał ekologicznego 
środowiska przyrodniczego, może służyć do świadczenia wielu usług na rzecz społeczeństwa i 
gospodarki. Według klasyfikacji Millenium Ecosystem Assessment do usług społeczno-gospo-
darczych środowiska zaliczyć można: żywność, włókna, paliwo, zasoby genetyczne, substancje 
lecznicze, zasoby zdobnicze i świeżą wodę oraz usługi kulturowe, czyli różnorodność kulturową, 
wartości religijne i duchowe, wartości edukacyjne, inspirację twórczą, wartości estetyczne, re-
lacje społeczne, poczucie przynależności, wartości dziedzictwa kulturowego oraz wypoczynek i 
turystykę przyrodniczą [Dobrzańska 2007]. 

Działalność gospodarcza na cennych przyrodniczo obszarach powinna być prowadzona przede 
wszystkim w drodze ekologizacji istniejących form gospodarki lokalnej oraz rozwoju nowych, 
sprzyjających środowisku przyrodniczemu rozwiązań, takich jak np. turystyka ekologiczna, rol-
nictwo ekologiczne i produkcja zdrowej żywności. Istnienie przyrodniczo cennych obszarów pod-
nosi także wartość istniejących nieruchomości mieszkalnych. Społeczność lokalna może odnosić 
także inne korzyści pozaekonomiczne i ekonomiczne dzięki realizacji strategii zrównoważonego 
rozwoju, podnoszeniu świadomości ekologicznej, możliwości zatrudnienia w systemie ochrony 
przyrodniczo cennych obszarów. Należy pamiętać jednakże o tym, aby dostosować strukturę i 
intensywność działania dziedziny gospodarki do kryteriów wynikających z walorów środowiska 
przyrodniczego. [Czaja, Becla 2007].

Przyrodniczo cenne obszary można utożsamiać z ekologicznie cennymi obszarami, a ocenę cen-
ności ekologicznej gmin wiejskich uzależnić od trzech następujących parametrów [Suchta 1997]:
 – mocy ekologicznej formy użytkowania,
 – zanieczyszczenia środowiska i stopnia zdegradowania poszczególnych elementów środowiska,
 – stopnia zachowania naturalnych elementów środowiska.

W sensie koncepcyjnym ramy dla skonstruowania zestawu wskaźników cenności ekologicznej 
wyznacza model presja–stan–reakcja, oparty na trójdzielnym podziale według kryteriów przyczy-
nowo-skutkowych. U podstaw tego podejścia tkwi przekonanie, że działalność człowieka wywiera 
presję na środowisko przyrodnicze i jest przyczyną jego degradacji. Reakcja społeczeństwa na te 
zmiany przejawia się właśnie świadomym tworzeniem zasad i realizacji polityki zrównoważonego 
rozwoju [Stanny, Czarnecki 2011].

Celem opracowania była analiza przestrzennego zróżnicowania cenności ekologicznej 
obszarów wiejskich w województwie lubelskiem na potrzeby planowania kierunków rozwoju 
najcenniejszych ekologicznie obszarów.

Materiał i metodyka badań
Analizę przeprowadzono dla gmin wiejskich (171) i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiej-

skich (22) województwa lubelskiego. Podstawowe źródło pozyskiwania danych stanowił Bank 
Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS) oraz dane pozyskane z urzędów 
gmin i z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. Pozostałe źródła to:
 – Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
 – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ),
 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie (RDOŚ).
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Ocenę cenności ekologicznej gmin uzależniono od mocy ekologicznej formy użytkowania, 
zanieczyszczenia środowiska i stopnia zdegradowania poszczególnych elementów środowiska, 
a także stopnia zachowania naturalnych elementów środowiska. 

Równowaga ekologiczna jest wynikiem wewnętrznej dynamiki układów przyrodniczych. Wią-
że się to z nieprzerwanymi i nieustannymi procesami adaptacyjnymi i ewolucyjnymi ekosystemów 
[Suchta 1997]. Moc ekologiczna formy użytkowania świadczy o jej zdolności do samoregulacji 
ekologicznej i uzależniona jest od rodzaju użytku gruntowego. Mierzyć ją można udziałem po-
szczególnych użytków gruntowych w powierzchni gminy według wzoru 1:

W = p1m1 + p2m2 ...

∑P
  (1)

gdzie: 
W – „moc ekologiczna” formy użytkowania,
P – powierzchnia użytku gruntowego,
M  – liczba punków „mocy ekologicznej”(m) danego użytku gruntowego; w przypadku 

     lasów – 10 pkt, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych – 7 pkt, wód powierzchniowych 
   oraz trwałych użytków zielonych – 5 pkt, gruntów ornych i sadów – 1 pkt, gruntów

   pozostałych – 0 pkt [Suchta 1997, Witkowska-Dąbrowska 2010].

Wskaźnik mocy ekologicznej określał w badaniu stan środowiska. Przy analizach z wykorzy-
staniem tego wskaźnika przyjęto dane GUS w Lublinie z 1. 01. 2012 r., opisujące użytkowanie 
powierzchni geodezyjnej województwa. W ramach badania presji przyjęto następujące wskaźniki 
(w nawiasach podano charakter funkcji oceny – stymulanta/destymulanta, źródło, zakres czasowy/
rok pozyskania danych i ewentualne dodatkowe opisy):
 – liczba dużych emitorów – instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego – wskaźnik zanie-

czyszczenia powietrza (destymulanta, WIOŚ, stan na 30.06.2011 r., przyjęto następującą punkta-
cję przy zamianie na stymulantę cenności ekologicznej: powyżej 2 emitorów (0 pkt), 2 emitory  
(1 pkt), brak emitorów (3 pkt); informacje o instalacjach, które podlegają obowiązkowi uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego pochodziły z listy instalacji, ustalonych przez WIOŚ w Lublinie),

 – ludność korzystająca z sieci gazowej/ludność według faktycznego miejsca zamieszkania: 
wskaźnik zanieczyszczenia powietrza (stymulanta, BDL GUS, 2011 r.),

 – udział długości czynnej sieci kanalizacyjnej w czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej: 
wskaźnik zanieczyszczenia wód (stymulanta, BDL GUS, 2011 r.),

 – obsada zwierząt w sztukach dużych (SD) na 100 ha użytków rolnych: wskaźnik zanieczysz-
czenia wód i gleb (destymulanta, PSR GUS, 2010 r.),

 – odsetek gospodarstw objętych zorganizowaną gospodarką odpadami: presja z tytułu wytwa-
rzania i składowania odpadów (stymulanta; dane z urzędów gmin; 2011 r.),

 – obecność i stan składowiska odpadów: presja spowodowana wytwarzaniem i składowaniem 
odpadów (stymulanta, WIOŚ, 2011 r.; przyjęto, że za brak wysypiska oraz w przypadku wysypi-
ska eksploatowanego spełniającego wymogi ochrony środowiska przyznawano 1 pkt – taki stan 
traktowano jako stymulantę cenności ekologicznej; w przypadku składowisk eksploatowanych, 
niespełniających wymogów, nieeksploatowanych przed rekultywacją, w trakcie rekultywacji i po 
rekultywacji  przyznawano 0 pkt – taki stan traktowano jako destymulantę cenności ekologicznej),

 – udział długości dróg krajowych i wojewódzkich w powierzchni gminy: wskaźnik zanieczysz-
czenia gleb i hałasu (destymulanta, dane z urzędów gmin, 2011 r.),

 – występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu pochodzącego z instalacji w 
porze dnia i nocy: wskaźnik hałasu (destymulanta, WIOŚ, 2011 r., przyjęto punktację: 0 pkt – 
przekroczenie norm hałasu przemysłowego w porze dziennej i nocnej przez więcej niż jeden 
obiekt, 1 pkt – przekroczenie norm hałasu przemysłowego w porze dziennej lub nocnej przez 
więcej niż jeden obiekt lub w porze dziennej i nocnej przez jeden obiekt, 2 pkt – przekroczenie 
norm hałasu przemysłowego w porze dziennej lub nocnej przez jeden obiekt, 3 pkt – hałas 
przemysłowy w porze dziennej i nocnej w normie.
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W ramach analizy ochrony środowiska w badanych gminach przyjęto następujące wskaźniki 
(w nawiasach podano charakter funkcji oceny: stymulanta/destymulanta, źródło oraz zakres 
czasowy/rok pozyskania danych):
 – udział powierzchni rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych w powierzchni 

gminy (stymulanta, BDL GUS, 2011 r.),
 – udział obszarów Natura 2000 w powierzchni gminy (stymulanta, RDOŚ, 2011 r.),
 – udział powierzchni działek, na których realizowane są pakiety rolnośrodowiskowe w po-

wierzchni użytków rolnych (stymulanta, ARiMR, 2011 r.),
 – wydatki budżetu gminy na ochronę środowiska (stymulanta, BDL GUS, 2009-2011 r.).

Przyjęte w badaniu wskaźniki znormalizowano według wzoru (2) dla stymulant:

Zij = Xij – min{Xij}
maxXij – min{Xij}

     (2)

dla destymulant według wzoru (3): 

Zij = max{Xij}– Xij

maxXij – min{Xij}
           (3)

gdzie: 
Zij – znormalizowana i-ta zmienna, 
Xij – normalizowana i-ta zmienna
max Xij – maksymalna wartość w zbiorze danej zmiennej, 
min Xij – minimalna wartość w zbiorze danej zmiennej.

Do sumarycznej oceny poziomu cenności ekologicznej wykorzystano metodę bezwzorcową, 
zwaną wskaźnikiem Perkala [Chojnicki, Czyż 1991]. Polega ona na budowie syntetycznego 
indeksu jako sumy standaryzowanych wartości wskaźników cząstkowych. W przeprowadzanym 
badaniu wyznaczono średnią arytmetyczną znormalizowanych wskaźników cząstkowych jako 
miarę syntetyczną cenności ekologicznej gmin – wskaźnik Ei.

Ei = 1 ∑j=1 Zijn
n

gdzie: 
j – 1,2, ..., n, 
n – liczba uwzględnionych cech, 
Zij – znormalizowana wartość j-tej cechy dla gminy i.

Wyniki badań
Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa lubelskiego (193) na podstawie wartości 

wskaźnika Ei podzielono na pięć klas, uwzględniając takie statystyki wskaźnika, jak: średnia (x) 
i  odchylenie standardowe (s): 

I klasa: Ei ≥ x + s; Ei ≥ 0, 0,384719 – 21 gmin,
II klasa: x+1/2s ≤ Ei < x + s; Ei  0,384719 – 23 gminy,
III klasa: x–1/2s ≤ Ei < x +1/2s;  Ei 0,347242 – 89 gmin,
IV klasa: x–s ≤ Ei < x–1/2s; Ei 0,272289 – 40 gmin,
V klasa: Ei < x-s; Ei 0,234812 – 20 gmin.
Do pierwszej (20 jednostek) i drugiej klasy (23 jednostki) zaliczono gminy o ponadprzecięt-

nym poziomie cenności ekologicznej. Gminy te skupione są głównie na obszarach peryferyjnych 
i dominują w południowej części województwa. Największe skupisko tworzą gminy położone na 
obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz parków krajobrazowych: Puszczy Solskiej, 
Południowo-Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego (PK), Krasnobrodzkiego PK, Sobiborskiego 
PK i Szczebrzeszyńskiego PK. Drugie skupisko znajduje się w obszarze Parku Krajobrazowego 

Ei = 1 ∑j=1 Zijn
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„Lasy Janowskie”. Kolejna grupa gmin znajduje się na terenie Poleskiego Parku Narodowego, 
Poleskiego PK oraz Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie”. Czwarta grupa jest roz-
mieszczona na terenie Kazimierskiego PK. Mniejsze skupienia występują ponadto na terenie: 
Podlaskiego Przełomu Bugu, Strzeleckiego PK i Skierbieszowskiego PK. 

Gminy o niskim poziomie cenności ekologicznej (klasa czwarta i piąta) znajdują się głównie 
w północnej i środkowej części województwa. To gminy reprezentujące głównie strefy w zasięgu 
oddziaływania średniej wielkości miast, takich jak: Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, Parczew, 
Ryki, Lubartów, Kraśnik, Krasnystaw i Hrubieszów oraz gminy ściśle powiązane z dużym mia-
stem, centrum regionu – Lublinem.

Podsumowanie 
Obszary o najwyższym poziomie cenności ekologicznej stanowią około 20% obszarów wiejskich 

województwa lubelskiego. Charakteryzują się peryferyjnym położeniem i znacznym oddaleniem 
od centrum regionu, ale także dość dużym rozproszeniem – występują najczęściej w małolicznych 
skupieniach – około 3 gmin. Największe ich skupisko występuje w obszarze Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. Tylko jedno skupisko znajduje się w strefie oddziaływania średniej wielkości prężnie 
rozwijającego się także pod względem społeczno-gospodarczym miasta Puławy. To gminy leżące w 
rejonie tzw. trójkąta turystycznego Nałęczów, Kazimierz Dolny, Puławy. W przypadku pozostałych 
gmin szczególnie zalecany jest rozwój wielofunkcyjny w celu wzmocnienia potencjału lokalnych 
gospodarek. Konieczne jest podjęcie współpracy międzygminnej w celu tworzenia ponadlokalnych 
strategii rozwoju opartych o wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego.

Zachowanie i właściwe zagospodarowanie przyrodniczo cennych obszarów może pozwolić na 
rozwój turystyki i rekreacji, w tym zwłaszcza turystyki kwalifikowanej, związanej z obserwacją 
i poznawaniem przyrody. Z funkcją turystyczną powiązany może być rozwój funkcji leczniczej 
wynikający z istnienia warunków dla lecznictwa klimatycznego. Obszary o wysokiej różnorodności 

Rysunek 1. Przestrzenne zróżnico-
wanie cenności ekologicznej ob-
szarów wiejskich województwa 
lubelskiego
Figure 1. Spatial diversity of rural 
ecological values in the Lublin 
province
Źródło: opracowanie własne na 
podstawie wyników badań nad 
cennością ekologiczną badanych 
gmin
Source: own study based on the 
analyses of rural municipalities 
ecological values 
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biologicznej mogą być miejscem prowadzenia badań naukowych, których rezultaty będą miały 
znaczenie w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Funkcja rolnicza i leśna tych gmin 
powinna być rozwijana w kierunku produkcji żywności o wysokiej jakości oraz pozyskiwania 
wysokowartościowych roślin leczniczych i surowców odnawialnych. Możliwy jest także rozwój 
zbieractwa oraz upraw surowców farmaceutycznych.
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Summary
The aim of this paper is to analyze the spatial diversity of the rural ecological values in the Lublin 

Voivodeship for the planning of the development of ecologically valuable areas. Analyses were performed 
for rural municipalities (171) and rural areas of urban-rural municipalities of the region (22). Assessment 
of rural ecological values of the municipalities was conditioned upon: the form of land use, pollution and 
degradation level of individual environmental elements, the degree of natural environmental elements 
conservation. In assessing the level of environmental values non-model method called the Perkal method was 
used. Case study was prepared in the framework of the research project No. 2011/01/D/HS4/03927 entitled 
“Environmental conditions and factors of development of the economic functions of ecologically valuable 
natural areas of the Lublin province” funded by NSC.
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