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Streszczenie

Jednym z najistotniejszych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju jest odpowiednie zagospodarowanie jego powierzchni. Musi ono być podpo-
rządkowane zasadom zrównoważonego rozwoju. Jest to w Polsce bardzo ważny
problem wynikający z zaszłości historycznych i kulturowych. Organizacja i funk-
cjonowanie gospodarstw uzależnione były ostatnim dwudziestoleciu od procesu
przebudowy systemu gospodarczego kraju, a także w związku z przystąpieniem do
Unii Europejskiej. Spadek znaczenia rolnictwa spowodował wzrost aktywności
rolników w dostosowywaniu gospodarstw i produkcji rolniczej do zmieniających
się warunków gospodarowania.

Słowa kluczowe: GIS, typologia gmin, woj. małopolskie, użytkowanie gruntów

Summary

One of the most important conditions for socio-economic development of
the country is the proper management of its surface. It must be underpinned by the
principles of sustainable development. It is in Poland very important issue that
arises from the legacy of historical and cultural backgrounds. The organization and
functioning of households were dependent on the last two decades from the
process of rebuilding the country's economic system, and also in view of accession
to the European Union. Decline of agriculture has increased the activity of farmers
in adapting farm and agricultural production to changing economic conditions.

Key words: GIS, a typology of municipalities, province of Malopolska, land use
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WPROWADZENIE

Formy użytkowania gruntów w Polsce zależą od uwarunkowań przyrodni-
czych oraz od  czynników społeczno-ekonomicznych. Do uwarunkowań przy-
rodniczych zaliczamy: warunki klimatyczne, wodne, glebowe, ukształtowanie
powierzchni, budowę geologiczną (występowanie surowców mineralnych i ich
zasoby), szatę roślinną oraz świat zwierzęcy. Wśród czynników społeczno-
gospodarczych najważniejsze są: potencjał gospodarczy oraz dynamika jego
rozwoju, procesy industrializacyjne i urbanizacyjne a także charakter produkcji
rolniczej. Na czynniki te wpływają zmiany demograficzne oraz rozmieszczenie
ludności [Rogacki 2007].

Główną formą użytkowania ziemi w Polsce są użytki rolne. Tworzą ją
grunty orne, sady, łąki i pastwiska. Stanowią one 51,6% powierzchni całkowitej
kraju. Dla poszczególnych województw udział procentowy terenów rolniczych
jest zróżnicowany i wynosi od 36,00% w województwie Lubuskim do 63,30%
w woj. Lubelskim [http://www.stat.gov.p].

Zróżnicowanie udziału użytków rolnych w ogólnej powietrzni jest funkcją
dwóch czynników takich jak gęstość zaludnienia oraz przydatność warunków
przyrodniczych dla rolnictwa [Bański 1998].

Wysoki odsetek terenów rolniczych charakteryzuje głównie tereny posia-
dające urodzajne gleby. Należą do nich Wyżyna Małopolska i Lubelska, Żuławy
Wiślane oraz Nizina Śląska. Sprzyjające rolnictwu warunki sprawiają iż grunty
orne zajmują na tych obszarach ponad 70% ogólnej powierzchni. Środkowa oraz
wschodnia Polska mimo mniej sprzyjających warunków również cechuje się
wysokim odsetkiem użytków rolnych. Spowodowane jest to wysokim zaludnie-
niem, słabo rozwiniętym przemysłem oraz czynnikami historycznymi. Tereny
o niskim udziale użytków rolnych to głownie obszary  o nie sprzyjających rol-
nictwu warunkach, silnie zalesiona północno-zachodnia Polska oraz tereny zur-
banizowane i uprzemysłowione [Węcławowicz i in. 2006].

Kolejną co do wielkości częścią składową struktury użytkowania gruntów
są lasy i grunty leśne. Zaliczamy do nich tereny zalesione jak i te przejściowo
pozbawione drzewostanu oraz grunty związane z gospodarką leśną. Zajmują
powierzchnie 9,25 mln ha tj. 29,6% całej powierzchni kraju. Województwo Lu-
buskie cechuje się  najwyższą lesistością (50,30%). Najniższy udział lasów oraz
gruntów leśnych w ogólnej powierzchni gruntów posiadają województwa znaj-
dujące się w środkowej, środkowo-wschodniej oraz wschodniej części Polski tj
województwo Łódzkie (21,29%), Mazowieckie (22,78%) i Lubelskie (22,95%)
[www.stat.gov.pl].

Zachodnia oraz północno-zachodnia część Polski charakteryzuje się naj-
wyższą lesistością przekraczającą 50%. Wysoki odsetek lasów posiadają rów-
nież Karpaty, Pojezierze Mazurskie i Suwalskie oraz część terenów wyżynnych
[Węcławowicz i in. 2006].
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Można zaobserwować, że wielkość lasów i gruntów leśnych w przeciwień-
stwie do gruntów rolnych jest odwrotnością funkcji dwóch elementów takich jak
stopień zaludnienia oraz przydatność warunków przyrodniczych dla rolnictwa.
Stąd na obszarach o wysokim stopniu zaludnienia oraz posiadającym grunty
sprzyjające rolnictwu poziom lesistości jest niski. Wyjątkiem mogą być tereny
leżąca na obszarach chronionych.

Do pozostałych form użytkowania gruntów w Polsce zaliczamy obszary
zurbanizowane i uprzemysłowione, tereny osiedlowe, komunikacyjne, użytki
kopalne, wody i nieużytki. Do dwóch pierwszych należą głównie obszary miej-
skie oraz podmiejskie natomiast duży odsetek wód i nieużytków charakteryzuje
tereny pojezierza oraz terenów nadbrzeżnych [Węcławowicz i in. 2006].

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem artykułu było przedstawienie rozkładu przestrzennego zmian w za-
kresie struktury użytkowania gruntów jakie nastąpiły w gminach  woj. małopol-
skiego. Rozkład przestrzenny odnosił się do obiektów w których wystąpiła
funkcja turystyczna w okresie 1995 – 2005.

Zgromadzone informacje w przestrzennej bazie danych pozwoliły na od-
nalezienie zależności, bądź antagonizmów w zmianie struktury użytkowania
ziemi na poziomie gmin.

Do realizacji celu pracy wykorzystano technologię systemów GIS, służącą
zobrazowaniu zmian struktury użytkowania gruntów. Ponadto określono czyn-
niki determinujące te zmiany w poszczególnych regionach. Zmiany określono
dla użytków rolnych (UR).

Przeprowadzona analiza stanowi też próbę odpowiedzi jak zmieniało się
rolnictwo badanych gmin, jakie były zachowania i preferencje rolników w gmi-
nach. Czy zjawiska szerszego zasięgu miały też swoje odzwierciedlenie w rol-
nictwie lokalnym, bądź jakie były przyczyny braku zmian.

METODYKA BADAŃ

Problem klasyfikacji gmin z uwagi na wiele cech i wskaźników, jakimi
można opisywać poziom nasycenia infrastrukturą turystyczną, jest typowym
problemem wielowymiarowej analizy porównawczej. Przytoczyć tu należy po-
jęcie struktury taksonomicznej jako konfiguracji punktów przestrzeni wielowy-
miarowej, która jest zbiorem obiektów scharakteryzowanych za pomocą różnych
cech [Woźniak i inni 2005].

Delimitacje obszarów funkcjonalnych w skali gmin wykonano na podsta-
wie zbioru cech diagnostycznych kwalifikujących gminę do badań.

Cechy opracowano na bazie następujących danych statystycznych:
– powierzchnia gminy,
– liczba mieszkańców gminy,
– liczba udzielonych noclegów,
– liczba obiektów turystycznych zbiorowego zakwaterowania.
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Spośród wszystkich gmin woj. małopolskiego wytypowane zostały tylko
gminy wiejskie posiadające bazę noclegową. Na podstawie danych z GUS doty-
czących liczby ludności, ilości miejsc noclegowych oraz powierzchni wyliczone
zostały dla każdego z obiektów wskaźniki:

Wskaźnik wyposażenia w infrastrukturę noclegową

m

a

J
JT = 1000 [ ]1000/ab  (1)

gdzie:
Ja   –  liczba miejsc noclegowych na danym obszarze,
Jm –  liczba mieszkańców na danym obszarze.

Wskaźnik nasycenia powierzchni obiektów w infrastrukturą noclegową

]100/[100 2
1 kmnoclegowemiejsca

F
LD dt=  (2)

gdzie:
Ldt  –  liczba miejsc noclegowych na danym obszarze,
F    –  powierzchnia danego obszaru.

Wyznaczone wskaźniki cech spełniają postulaty miary unormowanej
i porządkuje liniowo obiekty od najmniejszej ilości infrastruktury turystycznej
do największej pod względem przyjętych kryteriów.

W przeprowadzanych badaniach dokonanie klasyfikacji obszarów wiej-
skich przyjęto za Woźniakiem [2001]. Przyjęto, że zbiór tych obszarów zostanie
podzielony na cztery grup, skupiające gminy o podobnych wartościach wskaźni-
ka opisującego infrastrukturę turystyczna gmin.

Kryterium przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka klasyfikacji obiektów z uwagi na wartość
wskaźnika opisującego infrastrukturę turystyczna w obiektach

Table 1. Classification of characteristics due to the value
of the index describing the tourist infrastructure in buildings

Grupa Charakterystyka grupy Zakres zmienności grupy

I obszary o bardzo niskich wartościach wskaź-
nika potencjału infrastruktury turystycznej 0 ≤ T ≤ min {T} + 0,25R

II obszary o niskich wartościach wskaźnika
potencjału infrastruktury turystycznej min {T} + 0,25R ≤ T ≤ min {T} + 0,50R

III obszary o średnich wartościach wskaźnika
potencjału infrastruktury turystycznej min {T} + 0,50R ≤ T ≤ min {T} + 0,75R

IV obszary o wysokich wartościach wskaźnika
potencjału infrastruktury turystycznej min {T} + 0,75R ≤ T ≤ max {T}
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WYNIKI

Źródłem materiałów statystycznych do wyznaczania wskaźników nasyce-
nia gmin infrastrukturą turystyczną gospodarstw stanowiły wyniki Głównego
Urzędu Statystycznego  dla województwa małopolskiego. We wstępnej fazie
badań analizą objęto wszystkie  gminy województwa małopolskiego. Z uzyska-
nego zbioru wyznaczono wskaźniki, według formuły (1,2). Wyniki wprowadzo-
no do geograficznej bazy danych i przeprowadzono analizę przestrzenną. Z ana-
lizy tej wynika, że największe obszary pokrywa klasa 0 ≤ T ≤ min {T} + 0,25 R.
Wyniki analizy przestrzennej zobrazowano na rysunku 1.

Rysunek 1. Nasycenie i przestrzenne zróżnicowanie infrastrukturą turystyczną według
wskaźnika wyposażenia T

Figure 1. Saturation and spatial diversification of tourist infrastructure according
to the T ratio

Najwyższym wskaźnikiem nasycenia bazą noclegową na mieszkańca ce-
chują się gminy położone w Beskidzie Sądeckim. Występowanie źródeł wód
mineralnych oraz wysoka jakość powietrza wpływają na rozwój infrastruktury
związanej z turystyką wypoczynkową oraz zdrowotną. Niski poziom zaludnienia
wynoszący średnio 53 os/km2 przy wysoko rozwiniętej bazie noclegowej spra-
wia iż wskaźnik dla tych terenów wynosi od 0,15 w Muszynie do 0,36 w Kryni-
cy-Zdrój.
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Najwyższymi wartościami wskaźnika nasycenia bazą noclegową na po-
wierzchnie, podobnie jak w przypadku wskaźnika wyposażenia na mieszkańca
charakteryzują się gminy położone w południowej części województwa, przy
granicy ze Słowacją. Czas zalegania pokrywy śnieżnej, który na tych terenach
wynosi ponad 80  dni oraz duże zróżnicowanie terenu sprzyja uprawianiu spor-
tów zimowych a to z kolei wpływa na rozwój bazy noclegowej służącej turysty-
ce. W pozostałej części województwa znajduje się tylko kilka gmin o tak wyso-
kim wskaźniku. Zlokalizowane są na terenach posiadających pewne walory
turystyczne.

Rysunek 2. Nasycenie i przestrzenne zróżnicowanie infrastrukturą turystyczną według
wskaźnika nasycenia D1

Figure 2. Saturation and spatial diversification of tourist infrastructure by the D1
saturation ratio

Obiekty posiadające bazę noclegową zlokalizowane są we wszystkich
częściach województwa lecz ich zagęszczenie jest zróżnicowane. Głównym
czynnikiem wpływającym na taki rozkład przestrzenny obiektów są naturalne
oraz antropogeniczne walory turystyczne. W analizowanym obszarze przewa-
żają walory naturalne do których zaliczamy elementy litosfery (ukształtowanie
terenu), atmosfery (jakość powietrza), hydrosfery (zbiorniki wodne), pokrywy
glebowej, szaty roślinnej, świata zwierzęcego oraz krajobrazu naturalnego.
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Struktura użytków rolnych w głównej mierze zależy od człowieka. Może
ona ulegać zmianom poprzez zwiększanie lub zmniejszanie tychże użytków lub
też wskutek transformacji z jednych na drugie. Wprowadzane zmiany powinny
być powodowane czynnikami przyrodniczymi lub ekonomicznymi. Jest to jed-
nak proces długotrwały [Ziętara i Olko-Bagieńska 1986].

 
Źródło: Badania własne, 2010.

Rysunek 3. Przestrzenne zróżnicowanie powierzchni użytków rolnych
w ha wyznaczonego obszaru badań dla trzech okresów czasowych

Figure 3. Spatial diversity of arable land area
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Źródło: Badania własne, 2010.

Rysunek 4. Zmiana powierzchni użytków rolnych badanego obszaru
w latach 1995–2000

Figure 4. Change of arable lands on the study area in the period 1995–2000

Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni analizowanych gmin
w 1995 roku wyniósł 56%.  W porównaniu z ogólną powierzchnią użytków
rolnych które w 1995 roku stanowiły 59.56% powierzchni całego kraju badane
gminy miały ich średnio o 3,56% mniej. Do 2000 roku powierzchnia użytków
rolnych zmniejszyła się i wyniosła 487244 ha tj 54,9% powierzchni ogólnej
badanych gmin.

W przeważającej części badanych gmin areał tej formy użytkowania
gruntów  w 2000 roku wynosił od 1421 do 6178 ha. W znacznie mniejszej licz-
bie gmin powierzchnia uzytków rolnych przekraczała 6178 ha. Największy areał
użytków rolnych wyniósł 16148 ha (Czarny Dunajec) natomiast największy
udział w ogólnej powierzchni wyniósł 88% (Sułoszowa).

W większości analizowanych gmin powierzchnia użytków rolnych zmniej-
szyła się. Średnia spadku areału wyniosła 5,36% w stosunku do 1995 roku..
Znacznie mniej gmin zanotowało wzrost który wyniósł średnio o 1%. W 4 gmi-
nach powierzchnia użytków rolnych nie zmieniła się znacząco. Ogólna po-
wierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się o 16876 ha.
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Źródło: Badania własne, 2010

Rysunek 5. Zmiana powierzchni użytków rolnych badanego obszaru
w latach 2000–2005

Figure 5. Change of arable lands on the study area in the period 2000 - 2005

W latach 2000-2005 również zanotowano spadek areału użytków rolnych
w przeważającej grupie badanych gmin który wyniósł 8,95% w stosunku do
roku 2000. Tylko w 9 gminach nastąpił wzrost średnio o 3%. Ogólny spadek
areału użytków rolnych wyniósł 41932 ha. Udział użytków rolnych w ogólnej
powierzchni analizowanych gmin w 2005 roku wyniósł 50%. Podobnie sytuacja
wyglądała w całej Polsce gdzie odsetek użytków rolnych kształtował się na po-
ziomie 50%. Nieco niższy udział tej formy użytkowania gruntów posiadała Ma-
łopolska. W 2005 roku wyniósł 46,7%.

Zmiany te związane są z rozwojem pozarolniczych funkcji gospodarczych
tj. usług, turystyki, mieszkalnictwa, leśnictwa, rzadziej przemysłu. Gospodarka
rynkowa stworzyła sprzyjające warunki do rozwoju pozarolniczej działalności
na obszarach wiejskich chociaż problemy społeczne oraz trudności infrastruktu-
ralne i  finansowe hamowały możliwości takiego rozwoju. Pomimo tego w
ostatnich latach zanotowano dynamiczny rozwój podmiotów gospodarczych nie
związanych z rolnictwem [Węcławowicz i in 2006].
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WNIOSKI

1. Największy udział w ogólnej powierzchni analizowanych gmin mają
użytki rolne (50%), lasy i grunty leśne (33,8) oraz pozostałe grunty i nieużytki
(16,1%).

2. W strukturze użytkowania ziemi największe zmiany objęły użytki rolne
oraz pozostałe grunty i nieużytki. Areał gruntów rolnych zmniejszał się na rzecz
nieużytków. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych nie zmieniła się znacząco.

3. Największe zmiany w powierzchni użytków rolnych oraz pozostałych
gruntów i nieużytków wystąpiły w latach 2000–2005 i  wyniosły ponad 41 tys ha.

4. W strukturze użytków rolnych wzrosła tylko powierzchnia łąk która
w ciągu 10 lat zwiększyła się o 98%.

5. Największe zmiany areału w strukturze użytków rolnych dotyczyły
gruntów ornych które w latach 1995-2005 zmniejszyły się o 84877 ha.

6. W gminach położonych w południowej części województwa nastąpił
największy spadek powierzchni użytków rolnych oraz lasów i gruntów leśnych.
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