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Uwarunkowania naturalne kształtowania wiejskich 
krajobrazów osadniczych  
 
 
Wprowadzenie  
 

Warunkiem zapewnienia w przyszłości trwałego i zrównoważonego rozwoju krajo-
brazu otwartego jest między innymi docenienie i wspieranie osadnictwa wiejskiego.  

Wieś jest zgrupowaniem gospodarstw rolnych, czyli osiedlem z przynależnymi doń 
gruntami nazywanymi rozłogiem. Struktura takiej jednostki składa się ze strefy osadni-
czej złożonej z zagród, strefy produkcyjnej (rozłogi pól) oraz okalającej je granicy.  

Lokalizacja strefy osadniczej ma podstawowe znaczenie dla ludności wiejskiej. Stu-
dia nad tym problemem można ująć w następujące grupy:  

1. studia nad historią przemian form osadniczych,  
2. wyjaśnianie genezy dzisiejszego stanu osadnictwa,  
3. opracowanie zasad kształtowania strefy osadniczej w przyszłości.  

Rozważania zawarte w tej pracy dotyczyć będą wyjaśnienia genezy dzisiejszego sta-
nu osadnictwa oraz wskażą zasady kształtowania strefy osadniczej w przyszłości.  

Obecny stan osadnictwa uwarunkowany jest, moim zdaniem, rozmieszczeniem i sta-
nem elementów krajobrazu naturalnego i kulturowego, związkami człowieka ze środo-
wiskiem przyrodniczym, poszanowaniem przez niego ładu przestrzennego oraz indywi-
dualnymi odczuciami człowieka uzależnionymi od wyznawanego świata wartości.  

 
Metoda  

 
W procesie analizy i oceny środowiska przyrodniczego ludzie nie są w stanie 

uwzględniać wszystkich jego cech. Spowodowane to jest ograniczonymi możliwościami 
percepcyjnymi człowieka (Miller, 1956) i wymusza na nim dokonywanie wyboru waż-
niejszych oraz mniej ważnych cech elementów środowiska przyrodniczego. Istnieje 
wiele kryteriów takiego doboru. Jeśli wspomnianym kryterium jest przydatność krajo-
brazu otwartego do zaspokajania potrzeb ludzi, właśnie pod tym względem określa się 
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znaczenie poszczególnych cech środowiska. Oszacowaną przez ludzi potencjalną zdol-
ność danej cechy wybranego elementu środowiska przyrodniczego do zaspokajania 
życiowych potrzeb człowieka w miejscu jego osiedlenia nazwano potencjałem osadni-
czym cechy danego elementu środowiska przyrodniczego. Określa on przydatność kra-
jobrazu otwartego do lokalizacji zagród (Borkowski, 1999).  

W celu otrzymania wymiernych wartości relacji łączących poszczególne cechy śro-
dowiska przyrodniczego i człowieka wykorzystano metodę bonitacji ilościowej.  

W pierwszym etapie określono rozmieszczenie wybranych cech elementów środowi-
ska przyrodniczego oraz zagród i przeanalizowano ich wzajemne usytuowanie. Posłuży-
ły do tego następujące przekształcenia ilorazowe:  
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gdzie:  
wz jk

 - wskaźnik zagród k -tej klasy -tej cechy elementu środowiska 
przyrodniczego;  

j

z jk
 - liczba zagród [szt.] zlokalizowanych na obszarze zajętym przez k -

tą klasę -tej cechy elementu środowiska przyrodniczego;  j
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 - suma liczby zagród [szt.] zlokalizowanych na obszarze zajętym 

przez poszczególne klasy -tej cechy elementu środowiska przyrodniczego.  j
Następnie wprowadzono pojęcie potencjału osadniczego cechy wybranego elementu 

środowiska przyrodniczego, który jest analitycznym niemianowanym miernikiem warto-
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ści środowiska przyrodniczego odzwierciedlającym oszacowaną przez ludzi potencjalną 
zdolność danej cechy do zaspokajania życiowych potrzeb człowieka w miejscu jego 
osiedlenia, w odniesieniu do stref oddziaływania tej cechy na całym badanym obszarze. 
Pojęcie to można przedstawić wzorem:  
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gdzie:  

kj
POc  - potencjał osadniczy cechy k -tej klasy -tej cechy elementu 

środowiska przyrodniczego.  

j

W celu umożliwienia porównania zróżnicowania potencjałów osadniczych cech wy-
branych elementów środowiska przyrodniczego w poszczególnych punktach badanych 
obszarów wprowadzono pojęcie powierzchniowego potencjału osadniczego danej cechy 
elementu środowiska przyrodniczego. Powierzchniowy potencjał osadniczy cechy wy-
branego elementu środowiska przyrodniczego to analityczny niemianowany miernik 
wartości środowiska przyrodniczego, który odzwierciedla oszacowaną przez ludzi po-
tencjalną zdolność danej cechy do zaspokajania życiowych potrzeb człowieka w miejscu 
jego osiedlenia, w odniesieniu do określonej części badanego obszaru, zwanej polem 
odniesienia. Wzór na powierzchniowy potencjał osadniczy przyjmuje postać:  
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gdzie:  

ijPPOc  - powierzchniowy potencjał osadniczy -tej cechy elementu 

środowiska przyrodniczego, dla danego pola odniesienia ;  

j

iP

kijp  - powierzchnia [km2] k -tej klasy -tej cechy elementu środowiska 

przyrodniczego w danym polu odniesienia ;  
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 - suma powierzchni [km2] poszczególnych klas -tej cechy ele-

mentu środowiska przyrodniczego w danym polu odniesienia .  

j

iP
Otrzymane w ten sposób mierniki są wskaźnikami jednorodnymi oraz porównywal-

nymi, ponieważ ze zmiennych różnoimiennych (ciągłych i dyskretnych) wyeliminowano 
jednostki miary. Ich wartości są tym większe, im bardziej dane nasilenie cechy, bądź 
dana strefa odległości od cechy elementu środowiska przyrodniczego jest preferowana 
przez osiedlających się ludzi. Powierzchniowy potencjał osadniczy cechy  

określa preferencje osadnicze ludzi w danym polu odniesienia w zależności od oszaco-
ijPPOc
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wania przez nich wartości występujących tam klas poszczególnych badanych cech 
elementów środowiska przyrodniczego.  

Obliczenie wartości charakteryzujących potencjały powierzchniowe  kolej-

nych pól odniesienia dało podstawy do testowania w polach podstawowych badanego 

obszaru zgodności wartości powierzchniowego potencjału osadniczego cechy z rzeczy-

wistym zasiedleniem (ze znormalizowaną w polach odniesienia liczbą zagród). W wyni-

ku tego otrzymano miernik, który nazwano wskaźnikiem preferencji osadniczych. Opi-

suje on ważność cechy danego elementu środowiska przyrodniczego dla podejmowania 

przez ludzi decyzji odnośnie lokalizacji zagród, a tym samym dla kształtowania strefy 

osadniczej. Wartość wskaźnika preferencji osadniczych jest równa współczynnikowi 

korelacji liniowej Pearsona 

ijPPOc
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gdzie:  

jWPOc  - wskaźnik preferencji osadniczych -tej cechy elementu śro-
dowiska przyrodniczego.  

j

 
Jest to bezwymiarowy wskaźnik, którego wartość mieści się w zakresie od -1,0 do 

1,0 włącznie i odzwierciedla stopień liniowej zależności pomiędzy dwoma zbiorami 
danych. Wartości r  bliskie ± 1 wskazują na wysoki stopień korelacji liniowej, wartości 
zbliżone do 0 wskazują natomiast na niewielką korelację lub jej brak.  

W niniejszej pracy za istotną uznano wartość wskaźnika preferencji osadniczych na 
poziomie 0,01.  

Analiza relacji łączących człowieka z krajobrazem osadniczym na Wyniosłości Gieł-
czewskiej  

Badania ważności cech wybranych elementów środowiska przyrodniczego dla roz-
mieszczenia osadnictwa w wiejskim krajobrazie osadniczym przeprowadzono na Wy-
niosłości Giełczewskiej. Obszar badań objęty jest mapą w skali 1: 25 000 (arkusze 
146.12 - „Rybczewice” oraz 146.21 - „Łopiennik Górny”) (ryc. 1).  

Jako pola odniesienia zastosowano kwadraty o powierzchni 1 km2 (320 sztuk), a da-
ne liczbowe odniesiono do ich środka geometrycznego. Na tym obszarze zlokalizowa-
nych jest 5620 zagród.  

Przy przyjętym poziomie istotności 0,01 wartość krytyczna dla 320 pól podstawo-
wych wynosi 0,14.  

Badano następujące cechy elementów środowiska przyrodniczego (abiotyczne i bio-
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tyczne): spadki, powierzchniowe działy wód, wody powierzchniowe, wody przypo-
wierzchniowe, łąki i lasy.  

Wyniki wskazują (tab.1), że dla kształtowania strefy osadniczej najważniejsze (w 
skali od -1 do 1) jest rozmieszczenie łąk (waga 0,57) i wód przypowierzchniowych 
(0,57). Przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji zagród mniejsze znaczenie odgrywają: 
rozmieszczenie wód powierzchniowych (0,47), odległość od lasów (0,34), odległość od 
powierzchniowych działów wód (0,31) i nachylenia terenu (0,14). Efektem takich prefe-
rencji osadniczych jest obecne rozmieszczenie zagród.  

 
 
 

Ryc. 1. Położenie badanego obszaru  
Fig.1. Position of studied area 
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Wnioski  
 

Analiza danych zawartych w tabeli 1 pozwala stwierdzić, iż współczynniki korelacji 
liniowej Pearsona r  między wskaźnikiem preferencji osadniczych WPO oz-

mieszczeniem zagród w przypadku wszystkich cech są równe lub wyższe od wartości 
krytycznej. Zatem korelacja między oddziaływaniem tych cech a znormalizowaną liczbą 
zagród jest wysoce istotna.  

jc  a r

Wymogi ochrony środowiska oraz konieczność zmniejszenia kosztów infrastruktury 
i dojazdów sugerują, że istnieje potrzeba koncentracji osadnictwa wiejskiego. Potrzebę 
tę, a także upodobania osadnicze ludzi, powinni brać pod uwagę autorzy planów zago-
spodarowania przestrzennego. Wskaźniki preferencji osadniczych o wartościach więk-
szych od wartości średniej równej 0,4 powinny być odpowiednio uwzględniane w pierw-
szej kolejności, zaś te nie osiągające średniej – jedynie w miarę możliwości.  

 
Tabela 1. Zależności między cechami elementów środowiska przyrodniczego a roz-

mieszczeniem osadnictwa  
Table 1. Dependence between guilds of elements of natural environment and 
distribution of colonization 
 
Lp. Czynnik środowiska przyrodniczego Wskaźnik preferencji osadniczych 

1. Odległość od łąk  0,57 

2. Odległość od wód przypowierzchniowych  0,57 

3. Odległość od wód powierzchniowych 0,47 

4. Odległość od lasów  0,34 

5. Odległość od powierzchniowych działów wód 0,31 

6. Nachylenia terenu 0,14 

 
W przyszłości takie kształtowanie krajobrazu zapewni ludziom satysfakcjonujące 

warunki pracy i wypoczynku oraz powinno doprowadzić do zwiększenia bioróżnorodno-
ści środowiska, efektem czego będzie osiągnięcie trwałego zrównoważonego rozwoju 
krajobrazu otwartego.  
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The natural conditions of forming the rural settlement landscapes  
 
Summary 
 

The present state of the settlement is conditioned by the arrangement and the state of elements 
of natural and cultural landscape, human connections with the natural environment, human respect 
for the spatial order and feelings connected with his moral values.  

An open landscape creates different possibilities of providing for human needs. The potential 
of one of the features of the elements of natural environment is the potential ability of the feature 
of satisfying human needs in the place of living.  

As a result of testing the conformability of the feature potential mark with the actual settlement 
in basic areas of the region which was examined, the measure called the measure of settlement 
preferences was obtained.  

The analyse of relations between the human and the natural environment was carried out in the 
central part of Wyżyna Lubelska. The research was made in 320 areas of reference.  

The most important thing for forming the settlement zone is the arrangement of meadows 
(0,57) and sub-surface water (0,57). The arrangement of surface water (0,47), the distance from 
forests (0,34), the distance from surface watersheds (0,31) and inclinations of terrain (0,14) are of 
smaller importance.  

Requirements of protection of the environment and the necessity of reducing the costs 
connected with infrastructure and using the means of transport suggest that there is a need of 
concentration of rural settlement. While making the plans of spatial arrangements, the measures of 
settlement preferences which values are higher than the average value – 0,4 should be taken into 
consideration at first. These measures which do not attain the average value should be taken into 
account only if it is possible.  

In the future this way of forming the landscape would secure the good conditions for working 
and resting for people and should lead to bigger biological variety of the environment. As a result 
of these processes the constant balanced development of the open landscape would be 
accomplished.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zbigniew Borkowski 136 

Literatura  
 
Borkowski Z., 1999 – Ocena przydatności potencjału osadniczego do regionalizacji geograficznej. 

INoZ UMCS (maszynopis rozprawy doktorskiej).  
Borkowski Z., 2002 – Metoda wyznaczania granic wiejskich krajobrazów osadniczych. 

Fotointerpretacja w geografii. Problemy telegeoinformacji, Warszawa, w druku. 
Miller G. A., 1956 – The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity 

for processing information. Psychological Review, 63, 81-87. 
 
 
 

 


	M. Strzyż (red.), Perspektywy rozwoju 
	regionu w świetle badań krajobrazowych 
	Problemy Ekologii Krajobrazu PAEK,  
	2004, Kielce, s. 137 - 143 
	ISBN  83-919881-8-X

